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       ORGANIST       KIRKEKORLEDER       KIRKESANGER 

Information om uddannelser 

 

Folkekirkens Hus     Brabrand Kirke       Humlum Kirke 

25. JANUAR I AALBORG 

1. FEBRUAR I BRABRAND OG HUMLUM 



www.kirkemusikskole.dk 

 

Folkekirkens kirkemusikskoler uddanner kirkemusikere til  

Den Danske Folkekirke... 

 

 Uddannelserne omfatter grunduddannelser med kompetence-

givende prøve samt efteruddannelser og kortere inspirations-

kurser. 

 Uddannelserne er overvejende på deltid og ofte har den  

studerende allerede ansættelse i Folkekirken. 

 Der tilstræbes en stor grad af fleksibilitet for at tilgodese den 

enkeltes samt de lokale ønsker og behov for efteruddannelse. 

 Vestervig Kirkemusikskole har afdelinger i Aalborg, Aarhus og 

Vestervig 

 

 

 

 

 

 

Til uddannelserne er der en optagelsesprøve, som afholdes i april/

maj. Her prøves i musikalske og teoretiske færdigheder .  

Der er ikke krav om en gymnasial grunduddannelse for optagelse på 

kirkemusikskolen og der er heller ikke er nogen aldersmæssig be-

grænsning.  

Invitation til ÅBENT HUS 

Vestervig Kirkemusikskole inviterer dig til en orientering om uddannelse til 

organist, kirkesanger og korleder.  

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger udover lysten til at høre og 

måske prøve… 

 

Program  

Morgensang 

Demonstration af orgel 

Hvad laver organisten? 

Hvad laver kirkesangeren? 

Orientering om uddannelserne  

Frokost (sandwich og en vand) 

Holddeling - mulighed for at prøve orgel / få instruktion i sang  

Kan man leve af musikken som organist/musiker i Folkekirken?   

Ansættelsesvilkår for kirkemusikere  

Medvirkende  

Organist  

Kirkesanger 

Kirkemusikskolelærere 

 

Lørdag d. 25. januar kl. 10 – 14.00 i Folkekirkens Hus,  

Gammeltorv 4, 9000 Aalborg  

Lørdag d. 1. februar kl. 10 – 14.00 i Humlum kirke og Kirkehus,  

Vesterkærvej 2 A, 7600 Struer 

Lørdag d. 1. februar kl. 10 – 14.00 i Brabrand Kirke og Sognegård,  

Engdalsvej 1, 8220 Brabrand 

 

Tilmelding: Det er gratis at deltage, men af hensyn til disponering  

af dagen og bespisning beder vi om  tilmelding  

torsdag d. 23. januar / 30. januar  

på mail vk-tilmelding@km.dk  

mailto:vk-tilmelding@km.dk

