Fra fællessang til flerstemmigt kor – Enkle korsatser for voksenkor
Inspirationsdag for organister og korledere, som arbejder med menighedskor eller 'ad hoc-kor'.
Dato:
Pris:
Kursussted:

Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 10- 16
750 kr. inkl. frokost og materialer
Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster

Tilmelding:

senest d. 29. september via www.kirkemusikskole.dk

Underviser:
Erik Sommer er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole igennem i alt 12 år. Fra
2005 til 2010 var han forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.
Han har endvidere en organistuddannelse (PO) fra Vestervig Kirkemusikskole. Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med
mange sange og salmemelodier, hvoraf en del er blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog.
Som påskønnelse for hans mangeårige arbejde med musik og undervisning har han modtaget Nutzhorns Legat, Ringkøbing Amts Musikpris og senest Den Folkelige Sangs pris.
Indhold:
Kurset er et inspirationskursus og omhandler arbejdet med og eksempler fra det helt enkle unisone sang
med en ’gratis overstemme’, til lettere flerstemmig sang og til det mere raffinerede satsarbejde. Med ca. 20
forskellige korsatser kommer vi igennem forskellige genrer, sværhedsgrader, sange for børn og voksne, årstiderne og satser til de fleste kirkehøjtider. - Virkelighedens korarbejde udfordrer os ofte i retning af ’det
muliges kunst’! Hvad har vi at gøre med i koret, og hvor svært kan og må det være? Og ofte er det enkle det
sværeste -! Der vil blive gennemgået satseksempler til det mangfoldige og spændende arbejde med både
børne- og voksenkor.

I løbet af kurset vil vi give ideer til de vigtige spørgsmål som:
•
Hvordan kommer vi fra fællessang til flerstemmig sang?
•
Hvordan får jeg mest muligt ud af de forhåndenværende stemmer?
•
Hvordan finder jeg relevant og spændende materiale til koret?
•
Hvordan kan jeg tilpasse korsatsen?
Ny inspiration og ideer afprøves på kurset.
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