
 

 

 

Introduktion til ergonomisk spilleteknik 
 
Ergonomisk spilleteknik kan være med til at holde en musiker arbejdsdygtig i mange år ved at 
forebygge skader. Det kan også hjælpe en til at finde en nemmere vej, til at give musikken det 
musikalske udtryk man ønsker. 
 
Dato:  mandag d. 22. nov. kl. 14.30-16.30 og mandag d. 6. dec. kl. 10-12 

Pris:  600 kr. 

Kursussted:  Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J 

 

Tilmelding:  på www.kirkemusikskole.dk senest d. 8. november 

 
Underviser:  Louise Harring Boll, organist ved Frederikskirken   
 
Kurset er en introduktion til basal ergonomisk viden, som vil tage udgangspunkt i tre grovmotoriske bevæ-
gelser, vi som tangentspillere kan drage nytte af. Derudover kommer vi til at arbejde med nogle stabilitets-
øvelser for hænder og fingre. Tag også gerne et stykke med for enten orgel eller klaver, hvor I har tekniske 
udfordringer. Undervisningen foregår ved et klaver, da det med sin dynamik er med til at afsløre ustabilitet 
og manglende kontrol. 

Ved tilmeldingen må i meget gerne sende det pågældende selvvalgte stykke som PDF. Kurset henvender sig 
til både elever og undervisere i orgel og/eller klaver. 

Inspirationen/den bagvedliggende viden til dette kursus kommer fra klaverprofessor Laurent Boullet i Ber-
lin, med speciale i ergonomisk spilleteknik. Han er på verdensplan én af de førende indenfor dette felt og 
Louise Boll modtager stadig undervisning af ham, da emnet nærmest er uudtømmeligt. Hun beder derfor 
om lov til at tage deltagernes cases med videre til ham inden 2. modul. Dette er for egen lærings skyld og 
med henblik på forberedelsen af 2. modul. 

Oversigt for 1. modul: 

• Kort om musikerskader  

• De tre grovmotoriske bevægelser 

• Stabilitetsøvelser 

• Undervisning af medbragte stykker med henblik på tekniske udfordringer  

2. modul har samme oversigt, men der forventes at man øver sig på de pågældende emner fra 1. modul, så 
der ved dette modul er mulighed for at korrigere og stille opklarende spørgsmål. 

Max antal deltagere pr. modul: 6-8 deltagere. Det forventes at man kan komme til begge moduler. Skulle 
der være stor efterspørgsel, udvides der til to hold på samme datoer, men med forskellige klokkeslet. 
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