KURSER OG EFTERUDDANNELSE
i Folkekirkens Ungdomskor 2021-22
Målgruppe: Kursusdagene henvender sig til korledere over hele landet og i alle miljøer,
hvor børn, unge og voksne synger i kor.

HØRELÆRE I KORPRØVEN
Få inspiration til implementering af hørelære i korprøven med spire-, børne- og ungdomskor, og få
samtidig optimeret dine egne hørelærefærdigheder.
Med udgangspunkt i det musikalske stof og med solmisation som arbejdsredskab vil Inge Marstal lede os igennem en dag, hvor
alle musikkens elementer vil blive belyst og bevidstgjort gennem sang og bevægelse. Arbejdet med puls, rytme, melodi, harmoni
og form vil blive præsenteret på en måde, der kan integreres i enhver korprøve uanset repertoire og niveau.
Der vil være mulighed for at købe Inge Marstals ‘Hørelærebogen for børn og unge’ med 15% rabat ved deltagelse. Bogen består
af en metodikbog og en opgavebog og kan bestilles ved tilmelding eller købes på dagen. Der vil også være låneeksemplarer af
bogen på kurset.
FREDAG 28. MAJ 2021, KL. 10-15 (kursusdagen lå oprindelig i februar, men er udsat til maj p.g.a. Covid-19)
I ENGHAVE KIRKE
SØNDER BLVD. 120, 1720 KØBENHAVN
PRIS (INKL. FROKOST):
800 KR. FOR MEDLEMMER* / 1000 KR. FOR ØVRIGE
TILMELDING PR. MAIL:
SENEST 14 DAGE FØR KURSUSDAGEN TIL KURSUS@FUK.DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / KURSUS@FUK.DK / 21 20 39 17
*pris for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor

REPERTOIREGULD
Fyld repertoirekufferten med ny musik
Bring fornyelse til dit repertoire ved en syngende kursusdag med indslag fra komponisterne Janne Mark, Søren Birch og Erik
Sommer, som på skift introducerer egne satser for både børne- og voksenkor.
Der vil være nodeudstilling fra forlagene Mixtur og Dansk Sang, samt en repertoiregennemgang ved Jonas Rasmussen, der
medbringer favoritsatser for både ligestemmigt og blandet kor.
FREDAG 4. JUNI 2021, KL. 10-16
VIBORG DOMKIRKES SOGNEGÅRD
SCT. MOGENS GADE 4, 8800 VIBORG
PRIS (INKL. FROKOST):
800 KR. FOR MEDLEMMER* / 1000 KR. FOR ØVRIGE
TILMELDING PR. MAIL:
SENEST 14 DAGE FØR KURSUSDAGEN TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / KURSUS@FUK.DK / 21 20 70 51
*pris for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor

SOMMERSKOLEN 2021
Sommerskolen er ét af Folkekirkens Ungdomskors mest elskede tilbud, og det er også en helt fantastisk stemning, der
indfinder sig, når 70 unge sangere og organister, samt 12 korledere arbejder passioneret med god musik i 6 dage og nætter –
hver for sig, på tværs og i samlet flok.
Sommerskolen 2021 udbydes i samarbejde med Orgelklubben og Folkekirkens Kirkemusikskoler og byder på endnu et
spændende samarbejde, når vi flytter til det stemningsfulde Løgumkloster. Så I kan godt glæde jer – det bliver helt fantastisk!
DAGENE 25.–31. JULI 2021
LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
BRORSONSVEJ 2, 6240 LØGUMKLOSTER
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / FUK@FUK.DK / 21 79 35 31

U-CAMP 2021
3-dages ungdomslederkursus for unge i alderen 16-22 år den 22.–24. juli 2021 på Løgumkloster Højskole.
Tre intense dage med fokus på samarbejde, teambuilding og ledelse, samt kursus i førstehjælp og pilgrimsvandring. Gennem
debat og gruppearbejde sætter vi fokus på kommunikation, ansvar, tillid, tolerance og respekt. Alt det der skal til for at blive en
god ungdomsleder.
Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår til Anne Lise Quorning – alq@fredenskirken.dk / 5124 4754. Sidste frist for tilmelding
er 15. maj 2021
U-CAMP er et af Folkekirkens Ungdomskors medlemstilbud. Du kan derfor kun deltage i kurset, hvis dit kor eller du selv er
medlem. Der er 12 pladser, som uddeles efter først-til-mølle princippet. Du kan godt deltage i U-CAMP, selvom du ikke skal på
Sommerskolen, men ved at tilmelde dig Sommerskolen har du fortrinsret til U-CAMP fremfor dem, der ikke er tilmeldt
Sommerskolen

VÆKST I KORET
Få inspiration til at skabe et motiverende og godt kormiljø med vokseværk
Rekruttering og fastholdelse af korsangere er noget, der optager alle korledere. Denne kursusdag sætter netop disse emner i
centrum, når Mie Korp Sloth, Christine Toft Kristensen og Hanne Korsgaard udfolder viden om og konkrete idéer til, hvordan de t
gode og konstruktive kormiljø kan opbygges med en inkluderende og inviterende struktur.
Gennem oplæg, samtale og erfaringsudveksling gives bud på løsning af korlederens administrative og organisatoriske opgaver,
som også retter sig mod etablering af den gode forældrekontakt.
FREDAG 10. SEPTEMBER 2021., KL. 10-16
SKIVE KIRKES SOGNEGÅRD
REBERBANEN 19, 7800 SKIVE
FREDAG 4. FEBRUAR 2022., KL. 10-16
NØRREVANGSKIRKENS SOGNEGÅRD
NØRREVANGSTORVET 1-3, 4200 SLAGELSE
PRIS (INKL. FROKOST):
800 KR. FOR MEDLEMMER* / 1000 KR. FOR ØVRIGE
TILMELDING PR. MAIL:
SENEST 14 DAGE FØR KURSUSDAGEN TIL KURSUS@FUK.DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / KURSUS@FUK.DK / 21 20 70 56

*Pris for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor

DET VOKALE VÆRKSTED
Løft korets klang med fokus på pleje og udvikling af sangstemmerne
Kursusdagen sætter fokus på, hvordan korlederen kan arbejde med både sin egen stemme og med korsangernes stemmer i
korprøven. Sigrid Damsager og Stina Schmidt byder på øvelser og sangpædagogiske fifs til stemmetræning, udvikling af korets
klang, intonation og flere andre sanglige og musikalske mål.
Dagen retter sig mod korledere, der ønsker inspiration til at styrke og pleje stemmeinstrumentet både i begynderkoret og koret
med de trænede korsangere.
FREDAG 24. SEPTEMBER 2021, KL. 10-16
FRIHAVNSKIRKENS MENIGHEDSHUS
WILLEMOESGADE 68, 2100 KBH. Ø
PRIS (INKL. FROKOST):
800 KR. FOR MEDLEMMER* / 1000 KR. FOR ØVRIGE
TILMELDING PR. MAIL:
SENEST 14 DAGE FØR KURSUSDAGEN TIL KURSUS@FUK.DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / KURSUS@FUK.DK / 21 20 70 56
*Pris for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor

KORDIRIGENTEN
Efteruddannelse for korledere i direktion og musikalsk ledelse.
I KorDirigenten sættes fokus på udvikling af korlederens direktion, korprøvemetodik og lederskab. Efteruddannelsen indeholder
bl.a. undervisning i direktionsteknik, korprøvens opbygning, samt korlederens kropsbevidsthed og korlederrolle.
Uddannelsen forløber over 4 moduler i foråret 2022 med individuel coaching imellem modulerne.

Coaching
Mellem hvert modul arbejder korlederne videre med at overføre undervisningsaspekter, elementer og viden fra modulerne til
egne korprøver, koncerter og gudstjenester. Efteruddannelsen bidrager med sparring til dette arbejde med et individuelt
coachingforløb. Hver aktiv deltager tildeles i alt 3 coachingsessioner med selvvalgt coach.

Målgruppe
Efteruddannelsen retter sig mod korledere, der arbejder med blandet eller ligestemmigt ungdoms-og voksenkor. Uddannelsen
henvender sig både til den erfarne og mindre erfarne korleder, og uddannelsens musikalske repertoire spænder over såvel
kirkeligt og verdsligt, som klassisk og rytmisk repertoire – dog med vægt på det klassiske korrepertoire.

Aktiv eller passiv?
Som aktiv deltager møder du undervisning, der giver dig respons og udfordringer i et trygt og inkluderende miljø, der er tilpasset
netop dig. Som passiv deltager har du mulighed for, via observation af undervisning og andre korledere i aktion, at trække vigtig
og konstruktiv læring ind i din egen korvirkelighed. Efteruddannelsen rummer op til 12 pladser til aktive deltagere og 12 pladser
til passive/observerende deltagere.
FREDAG 28. JANUAR 2022 KL. 10-16: MODUL 1: DIREKTION OG PRØVETEKNIK
FORMIDDAG V/JONAS RASMUSSEN OG EFTERMIDDAG V/JENS JOHANSEN
FREDAG 25. FEBRUAR 2022 KL. 10-16: MODUL 2: KROP OG STEMME
FORMIDDAG V/JONAS RASMUSSEN OG EFTERMIDDAG V/LINE GROTH
FREDAG 25. MARTS 2022 KL. 10-16: MODUL 3: METODIK OG UDTRYK
FORMIDDAG V/JONAS RASMUSSEN OG EFTERMIDDAG V/OLE FAURSCHOU

FREDAG 29. APRIL 2022 KL. 10-16: MODUL 4: FORMIDLING OG FORTOLKNING
FORMIDDAG V/JONAS RASMUSSEN OG EFTERMIDDAG V/AKADEMISK KOR ÅRHUS
ALLE MODULER FOREGÅR I AARHUS DOMKIRKES SOGNELOKALER
KANNIKEGADE 12, 1. SAL, 8000 AARHUS C
PRIS INKL. FROKOST:
4.500 KR. FOR AKTIVE KURSUSDELTAGERE (INKL. COACHING)
2.800 KR. FOR PASSIVE KURSUSDELTAGERE (EKSKL. COACHING)
TILMELDING PR. MAIL:
SENEST 14. JANUAR 2022 TIL KURSUS@FUK.DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / KORNORD@FUK.DK / 21 20 70 51

REPERTOIREGULD
Mød tre inspirerende komponister og fyld repertoirekufferten med skøn musik
Bring fornyelse til dit repertoire, når Jonas Rasmussen leder en syngende kursusdag med indslag fra de tre inspirerende
korkomponister; Mie Rank Brunberg, Thomas Lennert og Bo Gunge, der vil introducere egne værker for børne-, ungdoms-og
voksenkor.
Derudover vil der være nodeudstilling fra forlagene Mixtur og Dansk Sang, samt en repertoiregennemgang med en skøn
blanding af nye og gamle yndlingssatser for ligestemmigt og blandet kor.
FREDAG 10. JUNI 2022, KL. 10-16
ENGHAVE KIRKE
SØNDER BOULEVARD 120, 1720 KØBENHAVN
PRIS (INKL. FROKOST):
800 KR. FOR MEDLEMMER* / 1000 KR. FOR ØVRIGE
TILMELDING PR. MAIL:
SENEST 14 DAGE FØR KURSUSDAGEN TIL KURSUS@FUK.DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
WWW.FUK.DK / KURSUS@FUK.DK / 21 20 70 51
*pris for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor

COACHING FOR KORLEDERE
Coaching er et tilbud om vejledning, sparring og faglig udvikling for korlederen i dennes eget kor som et fagligt løft af hverdagen
og inspiration til korarbejdet.
For at tilgodese korlederens mangfoldige arbejdsopgaver har coachingordningen vide rammer for at inddrage fagpersoner med
forskellige kompetencer og fagområder som coaches. Der er også vide rammer for, hvad der kunne være emne for coachingforløbet.
Hvis du vil have besøg af en coach, så kontakt din korkonsulent eller skriv til kursus@ fuk.dk med en kort beskrivelse af, hvad du
gerne vil fokusere på. Sammen finder I frem til, hvem der kunne være den helt rigtige coach til at give sparring for dig.
Coachen bevilges til ét besøg i første omgang. Ved dette besøg kan du og din coach blive enige om, hvorvidt der er brug for flere
opfølgende besøg. Coachen melder efterfølgende tilbage til korkonsulenten, og der kan derigennem bevilges flere besøg.

ALLE KURSER OG UDDANNELSER OVENFOR ER STØTTET AF STATENS KUNSTFOND

