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FREDAG 28. AUGUST 2020, KL. 10-16
SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE, ALLEHELGENSGADE 19, 4000 ROSKILDE

Der er mange muligheder i den fremadstormende teknologi og genveje i den 
digitale verden - ikke mindst indenfor musikkens felt. Jonas Rasmussen guider 
kursusdeltagerne igennem et udvalg af korlederens digitale favoritværktøjer; fra ind-
føring i sociale medier til bl.a. PR og branding, gennem leg og læring med de smarteste 
apps, til værktøjer til øvefiler og brug af tablet til noder.

Alle deltagere vender hjem med fornyet indsigt i teknikkens store potentiale og 
med nok viden til at kunne overføre redskaberne direkte til korarbejdet. 

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER*

1.000 KR. FOR ØVRIGE
*pris for medlemmer af FUK

TILMELDING PR. MAIL
SENEST 14. AUGUST 2020

TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
WWW.FUK.DK

KURSUS@FUK.DK
21 20 70 51

DEN DIGITALE KORLEDER
Bliv klogere på tidens nye værktøjer til korlederens hverdag



FREDAG 11. SEPTEMBER 2020, KL. 10-16
HOBRO KIRKECENTER, KIRKETORVET, 9500 HOBRO

Kursusdagen sætter fokus på korlederens arbejde med sin egen stemme og kor-
sangernes stemmer i korprøven. Helle Høyer Vedel og Julie Kold Vilstrup byder på nye 
ideer til stemmetræning og udvikling af korets klang, intonation og øvrige sanglige og 
musikalske mål.  

Dagen retter sig mod korledere, der ønsker inspiration til udvikling og pleje af 
stemme instrumentet både i begynderkoret og koret med de trænede korsangere.

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER*

1.000 KR. FOR ØVRIGE
*pris for medlemmer af FUK

TILMELDING PR. MAIL
SENEST 28. AUGUST 2020

TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
WWW.FUK.DK

KURSUS@FUK.DK
21 20 70 56

DET VOKALE VÆRKSTED
Sæt korlederens og sangernes stemmer i centrum og løft korets klang



FREDAG 25. SEPTEMBER 2020, KL. 10-15
I C-CAFÉEN VED CHRISTIANSKIRKEN, RANDALSVEJ 8, 7000 FREDERICIA

FREDAG 5. FEBRUAR 2021, KL. 10-15
I ENGHAVE KIRKE, SØNDER BLVD. 120, 1720 KØBENHAVN V

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, har-
moni 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.

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER*

1.000 KR. FOR ØVRIGE
*pris for medlemmer af FUK

TILMELDING PR. MAIL
SENEST 14 DAGE FØR
SELVE KURSUSDAGEN

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
WWW.FUK.DK

KURSUS@FUK.DK
21 20 39 17

HØRELÆRE I KORPRØVEN
Få inspiration til implementering af hørelære i korprøven med spire-, børne- og 

ungdomskor, og få samtidig optimeret dine egne hørelærefærdigheder.



FREDAG 4. JUNI 2021, KL. 10-16
VIBORG DOMKIRKES SOGNEGÅRD, SCT. MOGENS GADE 4, 8800 VIBORG

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 repertoire-
gennemgang ved Jonas Rasmussen, der medbringer favoritsatser for både lige-
stemmigt og blandet kor.

PRIS INKL. FROKOST
800 KR. FOR MEDLEMMER*

1.000 KR. FOR ØVRIGE
*pris for medlemmer af FUK

TILMELDING PR. MAIL
SENEST D. 21. MAJ 2021

TIL KURSUS@FUK.DK

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
WWW.FUK.DK

KURSUS@FUK.DK
21 20 70 51

R E P E R T O I R E G U L D
Fyld repertoirekufferten med ny musik



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 coaching-
forløbet. Eksempler kunne være: 
 • Sangstemmen og det vokale arbejde i koret
 • Hørelære og teori i korprøven 
 • Direktionsteknik og korlederens musikfaglige håndværk
 • Repertoire og inddragelse af gudstjenestelære 
 • Didaktik, pædagogik og tilrettelæggelse af undervisning og korprøve
 • Korlederens autoritet og lederrolle, samt korets sociale sammenhængskraft

Hvis du vil have besøg af en coach, så skriv til din korkonsulent med en kort beskri-
velse 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, at der er brug for flere opfølgende besøg. Coachen melder efter-
følgende tilbage til korkonsulenten, og der kan bevilges flere besøg, hvis det er  relevant.

Står du og 
savner et skub i dit 

korarbejde? Nye øjne 
på korets klang eller 

repertoire? Eller inspira-
tion til en ny tilgang til 

korprøven? Måske er det 
et besøg af en coach, 

der skal til!

C O A C H I N G
Et unikt tilbud til korledere, der er medlemmer 
af Folkekirkens Ungdomskor



Ideer og hjælp til opstart af kor og rekruttering

Faglig sparring omkring konkrete korfaglige 
 ud fordringer, såvel pædagogiske som musikalske

Ideer til tilrettelæggelse og udvikling af korprøver 
og korsæson

Inspiration til korets repertoire

Integrering af hørelære, nodelæsning, musikteori og
gudstjenestelære i korprøven

Det korfaglige arbejde med korklang og stemmebrug

Inspiration til samarbejde med den lokale skole  
om korsang

Kontakten kan foregå pr. telefon, pr. mail, eller din lokale korkonsulent kan 
komme på besøg hos dig. Enten til et uformelt møde eller med et besøg ved 
korprøven, hvor korkonsulenten deltager.

Korkonsulenterne står til rådighed med råd og vejledning omkring korarbejdet. 
Dette tilbud retter sig naturligvis mod korledere, der savner korfaglig sparring, 
bistand og inspiration, men også menighedsråd og andre af kirkens ansatte kan 
gøre brug af tilbuddet.
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KORKONSULENT NORD
JONAS RASMUSSEN
kornord@fuk.dk | 21 20 70 51
Dækker stiftskredsene Viborg, Aarhus og Aalborg.

KORKONSULENT SYD 
HANNE KORSGAARD SUNDBØLL
korsyd@fuk.dk | 21 20 70 56 
Dækker stiftskredsene Fyn, Haderslev og Ribe.

KORKONSULENT ØST
KRISTINE VAD
koroest@fuk.dk | 21 20 39 17
Dækker stiftskredsene København/Helsingør og
Roskilde/Lolland-Falster.

KORKONSULENTERNE



Alle kor og korledere er velkomne i Folke kirkens 
Ungdomskor, der er et fællesskab for alle, der 
synger både i og omkring kirken.

Folkekirkens Ungdomskor er en landsorganisa-
tion med ca. 850 medlemskor, der hver uge sam-
ler ca. 12.000 børn, unge og voksne om musikalsk 
udfoldelse, socialt fællesskab og en fortrolighed 
med kirkens musik.

Siden oprettelsen i 1968 har Folkekirkens Ung-
domskor arbejdet for at styrke sangen til glæde 
for den enkelte, kirken og samfundet. I Folke-
kirkens Ungdomskor kan kor møde andre kor, 
og korledere kan indgå i et fagligt fællesskab og 
få nye kompetencer gennem kurser, konsulent-
bistand og individuelle coachingforløb. 

Læs mere om de mange alsidige aktiviteter i de 
lokale stiftskredse og på landsdækkende niveau, 
samt om medlemskab for kor og korledere på 
www.fuk.dk.

Folkekirkens Ungdomskors kurser 2020/21 er støttet
af  Statens Kunstfond og udbydes i samarbejde 
med Folkekirkens Kirkemusikskoler.
Fotos: Per Rasmussen
Grafisk layout: Windfeldt Design ApS

INFO OG TILMELDING:
WWW.FUK.DK
KURSUS@FUK.DK
21 20 39 17

BETALING:
Deltagergebyr kan overføres til
Folkekirkens Ungdomskors konto:
2450 – 07 242 747 22
Som tekst til modtager skriv venligst: 
[dato for kursus + deltagernavn]
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STUDIEDAGE PÅ NODEBIBLIOTEKET
Inspiration og tid til at sætte fokus på den kommende sæsons korrepertoire.  

Et gratis tilbud til alle medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor.
8. JUNI - 19. JUNI 2020, NODEBIBLIOTEKET I LØGUMKLOSTER

SOMMERSKOLE
En uges musikalsk fordybelse med landets bedste instruktører, dygtige korlederkolle-
ger og unge sangere og organister. Sommerskolen er dels for sangere og organister i 

alderen 13-29 år, dels for korledere, der søger faglig udvikling og kollegialt samvær.
26. JULI - 1. AUGUST 2020, ORKESTEREFTERSKOLEN I HOLSTEBRO

SMAG PÅ SOMMERSKOLEN
Få en smagsprøve på alt dét, der skaber den helt særlige sommerskolestemning. Kom 
med til masterclass, overvær sangundervisning og ensemblesang og hør mere om un-

dervisning af de unge organister i landets Orgelklubber.
28. JULI 2020, ORKESTEREFTERSKOLEN I HOLSTEBRO

KURSUSKATALOG
sæson 2020/21


