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Stemmen
– KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT
De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret gennem opvarmning og målrettet klang
arbejde har givet fantastiske kor og ensembler – tillige med  ikoniske kordirigenter. Det har skabt 
nye idealer og mål for korarbejdet, der  stiller større krav til korlederens egen viden og praktiske 
stemme dannelse. Denne  efteruddannelse giver korlederen mulighed for at udvikle sin egen sang
stemme og få redskaber til at opbygge en solid værktøjskasse, som kan anvendes i det vokale 
arbejde i korprøverne.

AKTIV LÆRING
Både modulerne og de indi viduelle 

sangtimer er aktivitets- og erfarings-
baserede, så din hverdag kan bringes i 

spil. På den måde får du mulighed for for-
holde dig personligt til emnerne, hvilket 

klæder dig bedre på til at bringe den 
nye lærdom direkte ind i egne 

 korprøver efterfølgende.

ENGAGERET
LÆRING

Du vil få udleveret en plan og et 
 pensum for hele uddannelsen, som dels 
giver rød tråd igennem undervisningen, 

dels  fungerer som grundlag for dit 
selv stændige  arbejde imellem 

under visningsmoduler og 
sangtimer. 

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig bredt 

til musiklærere, musikstuderende og 
korledere for børnekor og voksenkor i 

hele landet. Der kræves ingen specifikke 
musikfaglige forudsætninger for at del-
tage, men der forventes engagement, 

selvstændig forberedelse, samt vilje og 
lyst til at lade sig udfordre på både 

egen stemmebrug og kor-
ledelsesmetodik.
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Uddannelsen består af
5 MODULER OG 5-10 INDIVIDUELLE SANGTIMER

1
Korlederstemmen

2
Krop og stemme

3
Stemme og
samklang

4
Klangformning
og intonation

5
Masterclass

• Individuelle sangtimer
• Læring og erfaringer i egne korprøver

• Individuelle sangtimer
• Læring og erfaringer i egne korprøver

• Individuelle sangtimer
• Læring og erfaringer i egne korprøver

• Individuelle sangtimer
• Læring og erfaringer i egne korprøver



KORLEDERSTEMMEN

Vi udforsker korlederens muligheder for at udvikle sangernes stemmebrug 
og gode vaner i kor¬prøven. Der sættes fokus på opvarmning i koret – hvad, 
hvordan og hvorfor – og på korsangernes unge stemmer – hvad de kan og 
ikke kan – og hvordan korlederen får den bedste og sundeste klang frem hos 
de yngre stemmer.

Enhver korleder drømmer om en smuk korklang, hvor sangerne klinger godt 
både hver især og sammen. Vi udforsker forskellene på såkaldt ’klassiske’ og 
’rytmiske’ klangidealer og finder ind til den lyse og ’poppede’ lyd, der bruges 
i den rytmiske vokalmusik, hvor målet er, at stemmerne smelter smukt sam
men. Dagen munder ud i en korsats og nogle konkrete øvelser, der er lige til 
tage med hjem og bruge i koret.

Fokus på korlederens vokale værktøj i selve korprøven: Hvordan viderefører 
vi arbejdet med stemme og krop fra opvarm ningen til indstuderingen og 
 intonations, tekst og klangarbejde? Hvad betyder korlederens egen hold
ning og direktion for kor klangen? Desuden berøres spørgsmålet om, hvordan 
der  arbejdes med klang i forskellige genrer, og hvordan vi kan arbejde med 
tekstudtale. 

Uddannelsen afsluttes med en masterclass, hvor viden og værktøjer afprøves 
sammen med praktikkor og instruktører. Udgangspunktet er en ligestemmig 
eller blandet korsats, som kursusdeltageren selv har valgt ud fra pensum
listen, og som der sideløbende med uddannelsen er arbejdet ind gående med 
 både sammen med sangpædagogen og i eget kor. Kursus deltageren har 
dermed forberedt sig på, hvordan satsen kan bruges til at samle op omkring 
vinkler og øvelser fra hele  uddannelsesforløbet.

Uddannelsens
5 MODULER

Hvordan virker stemmen? Hvad sker der, når vi giver lyd og hvorfor kan det 
være svært at styre stemmen? Der arbejdes med korlederens egen stemme 
og lyd, og der tages fat i solide elementer til opvarmning – og træning af 
korlederens stemme. Derudover arbejdes der med metoder til brug for klang 
og intonationsarbejdet i korprøven.

KROP OG STEMME

STEMME OG SAMKLANG

KLANGFORMNING OG INTONATION

MASTERCLASS

ULLA MUNCH
FREDAG 4. OKTOBER 2019 KL. 10-15

SUSANNE WENDT
LØRDAG 2. NOVEMBER 2019 KL. 10-15

LINE GROTH
FREDAG 10. JANUAR 2020 KL. 10-15

ALICE GRANUM
LØRDAG 1. FEBRUAR 2020 KL. 10-15

ULLA MUNCH, SUSANNE WENDT
OG ALICE GRANUM
LØRDAG 7. MARTS 2020 KL. 10-16

1

2

3

4

5



ARS NOVA KORET SLAGELSE
Praktikkor ved modul 4 og 5

RINGE KIRKES JUNIORKOR
Praktikkor ved modul 2 og 5

REPERTOIRE
Efteruddannelsen tager 

udgangs punkt i en ’neutral’ eller 
’slank’ stemmeteori, uanset om vejen dertil 
er  defineret som overvejende ’rytmisk’ eller 

 ’klassisk’ sangteknik.

Genremæssigt ligger pensum derfor i strofiske 
 sange og folkemelodier, nyere klassisk kirke-

repertoire og klangligt lettere pop- og jazzsatser.

Pensum består af SATB/SAB/SSA/SA-satser og 
solosange, og selvom kursusdeltageren gerne 

må fokusere på enten blandet eller lige-
stemmigt korarbejde, forventes alle 

at berøre begge dele.



Ulla Munch har 25 års erfaring som professionel sanger og 
underviser. Hendes solistiske virke spænder over operaer og 
oratorier, og som ensemblesanger har hun i mange år haft fast 
tilknytning til både DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, Ars 

Nova og Enghave Barok. For Ulla Munch er sangundervisning en passion, og hun har solid erfaring 
med sangteknisk efteruddannelse af organister, dirigenter og professionelle sangere. Er i dag fast 
tilknyttet Haderslev Sangakademi, som underviser for drengekoret.

Rie Hagbard er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i 
København. Hendes undervisning tager udgangspunkt i, at det 
vokale potentiale udvikles hånd i hånd med bevidstliggørelsen 
af den enkeltes kropsog livshistorie og deraf  automatiserede 

 muskulære vaner. Rie har mange års erfaring med korledelse fra egne børne, ungdoms og 
voksen kor og underviser til daglig på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Hun har desuden et aktivt 
virke som gospelog jazzsangerinde, bl.a. i vokaltrioen Presence, jazzduoen Mellow og senest i 
Rie Hagbard Kvartet.

SANGTEKNIK OG STEMMEDANNELSE
Det individuelle sangundervisningsforløb vil  omfatte basal sangteknisk viden: Hvordan arbejder jeg med min vejrtræk
ning og holdning? Hvad ligger der i  begrebet ’støtte’? Hvordan bliver jeg god til at  synge for?  Hvordan anvender jeg min 
stemmetekniske  viden i kor prøven? 

Med udgangspunkt i uddannelsens  øvrige indhold tilrettelægger sangpædagog og kursus deltager selv indhold og mål 
for de 510 lektioner. Især opfordres til fokus på emner fra de 5 moduler, kursus deltagerens egen sats til brug for den 
afsluttende master class og udvikling af kursusdeltagerens personlige sangstemme og stemmeidentitet.

INDIVIDUEL SANGUNDERVISNING
OG SANGPÆDAGOGER

ULLA MUNCH
Undervisning i København
og Haderslev

RIE HAGBARD
Undervisning i København

Hvordan bliver jeg god til at synge for?

Stina Schmidt er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium 
og Operaakademiet i København. Hun har arbejdet på alle lan
dets operascener og har en omfattende koncertvirksomhed. 
Stina har en solid pædagogisk erfaring og er en dygtig stemme

bygger med særligt fokus på sammenhængen mellem krop og stemme. Med udgangspunkt i den 
enkelte elev, arbejdes der med den klassiske sangs grundprincipper som et fundament til udvik
ling af elevens hele stemmepotentiale og til at kunne manøvrere indenfor alle stilarter.

STINA SCHMIDT
Undervisning i Køge

Bente Vist er uddannet ved Konservatoriet i Oslo, København, 
samt ved Juilliard School of Music i New York, og hun har arbej
det som solist og ensemblesanger i mere end 25 år, heriblandt 
en årrække som sanger i Vokalgruppen Ars Nova. Bente Vist har 

de sidste 15 år undervist i sang ved Syddansk Musikkonservatorium og siden 2012 ved Haderslev 
Sangakademi.

BENTE VIST
Undervisning i København
og Haderslev



Anders Ørsager er uddannet fra Rytmisk Musikkonserva torium, 
og han underviser på konservatorierne i København (både ryt
misk og klassisk), Aarhus, Odense og Esbjerg, samt på Musical
akademiet i Fredericia. Anders har en omfangsrig koncert

virksomhed med a cappellagruppen, Basix, hvor han også fungerer som arrangør og komponist, 
og han er vocal coach på musicals, som Come Together, Mozart og Bob Dylan, samt på diverse 
TVshows, som Xfaktor og Melodi Grand Prix. Som korleder i egne kor fokuserer Anders på at 
give sangerne ejerskab til musikken at klang, frasering og udtryk formes af den enkelte sanger.

Tine FrisRonsfeld er kandidat fra Det Jyske Musikkonserva
torium med speciale i sang og sangpædagogik. Hun har bred 
erfaring med undervisning af sangere i alle aldre og niveauer, 
og har bl.a. undervist på MGK Østjylland, Universität der Künste 

i Berlin og Karlsruhe Musikhochschule og givet masterclasses og workshops i sangteknik for kor
sangere og korledere i Skandinavien, Europa, USA og Asien. Tine er desuden en del af Vocal Line, 
hun synger i vokalgruppen Postyr, og hun er dirigent for korene Syng Selected og Lyt. 

TINE FRIS-RONSFELD
Undervisning i Aarhus

ANDERS ØRSAGER
Undervisning i Køge

Christina Holm Dahl er uddannet fra Det Fynske Musikkonser
vatorium og har haft et bredt sangervirke især indenfor nyere 
klassiske musik, både som solist og i ensembler og kor. Hun 
har undervist i sang siden 1996, været korleder i flere år og har 

skabt sanghjemmesiden syngbedre.dk. Selvom Christina selv har en klassisk sangbaggrund, så 
underviser hun med udgangspunkt i mange stilarter og sangskoler. Det handler for hende ikke om 
én rigtig metode, men om at give den enkelte sanger mulighed for at udfolde sin stemme og sin 
musikalitet på et sundt og langtidsholdbart grundlag. 

CHRISTINA HOLM DAHL 
Undervisning i Aarhus

Margrethe Smedegaard er uddannet ved Nordjysk Musikkon
servatorium, og har mange års erfaring som både professionel 
underviser og sanger. Hun har sunget med flere af landsdels
orkestrene, og er en ofte benyttet solist ved bl.a. oratorie

opførsler. Til daglig er hun sangpædagog ved Vestervig kirkemusikskole og ved Skt. Clemens 
drengekor i Aarhus. Derudover har hun været instruktør på talrige kurser og korcoach hos 
 amatørkor, og hun er desuden selv en passioneret korsanger i Concert Clemens vokalensemble. 

MARGRETHE SMEDEGAARD
Undervisning i Aalborg
og Aarhus

Morten Andersen Krogh er uddannet fra Nordjysk Musikkon
servatorium og virker dels som solist og ensemblesanger, dels 
som sangpædagog med vægt på korsang og stemmetræning 
for korsangere. Morten har opbygget stor erfaring i arbejdet 

 specifikt med pige, drenge og overgangstemmer ved sit virke ved Århus domkirke for Sangkraft 
Aarhus og som sangpædagog ved Viborg domkirke.  

MORTEN ANDERSEN KROGH 
Undervisning i Aalborg
og Viborg

KORLEDER 
MED OVERSKUD
Det skaber overskud i kor-

prøven, at du kender og forstår 
din egen stemme: Du kan give 

musikalske  instruktioner ved at 
synge for, og du kan udvikle 

dine sangere til en bedre 
klang og intonation.

FORLØBET
Det individuelle sangun-

dervisningsforløb består af 
10 x 25 min. eller 5 x 50 min. 

pr deltager. Kursus deltageren, 
sangpædagogen og kursuslede-

ren til rette lægger i fællesskab 
forløbet, hvor der også så 
vidt muligt tages hensyn 

til geografiske 
forhold.



FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR
Folkekirkens Ungdomskor er en landsorgani
sation med ca. 850 medlemskor, der hver uge 
samler ca. 12.000 børn, unge og voksne om 
 musikalsk udfoldelse, socialt fællesskab og en 
 fortrolighed med kirkens musik.

Siden oprettelsen i 1968 har Folkekirkens Ungdomskor arbejdet for at styr
ke sangen til glæde for den enkelte, kirken og samfundet. I Folkekirkens 
Ungdoms kor kan kor møde andre kor, og korledere kan indgå i et fagligt 
fælles skab og få nye kompetencer gennem kurser, konsulentbistand og indi
viduelle coachingforløb. 

Alle kor og korledere er velkomne i Folkekirkens Ungdomskor, der er et fælles
skab for alle, der synger både i og omkring kirken. Læs mere om medlemskab 
for kor og korledere på www.fuk.dk.

Uddannelsen er udviklet og gennemføres af Folkekirkens Ungdomskors korkon
sulenter i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler, Den Fynske Sangskole 
og Hans Thausens Kirke i Odense. 

TID
Modul 1
Fredag 4. oktober 2019 kl. 1015
(ankomst og kaffe fra kl. 9.30)

Modul 2
Lørdag 2. november 2019 kl. 1015 
(ankomst og kaffe fra kl. 9.30)

Modul 3
Fredag 10. januar 2020 kl. 1015
(ankomst og kaffe fra kl. 9.30)

Modul 4
Lørdag 1. februar 2020 kl. 1015
(ankomst og kaffe fra kl. 9.30)

Modul 5
Lørdag 7. marts 2020 kl. 1016
(ankomst og kaffe fra kl. 9.30)

Sanglektionerne kan placeres i hele 
landet og skal afvikles i perioden 
4. oktober 2019 – 7. marts 2020 
efter aftale imellem sangpædagog, 
 kursusdeltager og kursusleder.

STED
Alle moduler foregår i
Hans Thausens Kirke
Rugårdsvej 62, 5000 Odense C 

TILMELDING OG SPØRGSMÅL 
kursus@fuk.dk og
21 20 39 17

BETALING
Deltagerpris er kr. 5.500.
Beløbet overføres til Folke kirkens 
Ungdomskor senest  fredag 
27. september 2019.

Kontonummer:
2450 – 07 242 747 22
Som tekst til modtager skriv  venligst: 
’041019’ + deltagernavn
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TILMELDING 
SENEST

FREDAG
16. SEPTEMBER 

2019


