Sommer 2020 - genudsendelse på
grund af fejl i link. Vi beklager fejlen.
Velkommen på Sommerskole og U-Camp!

Vi er rigtigt glade for, at Sommerskolen og U-Camp trods corona gennemføres i perioden 26.
juli til 1. august 2020 på OrkesterEfterskolen i Holstebro. Endda med et flot deltagerantal på
57 sangere, ti korledere og fem på orgellinjen. Desuden er vi ti instruktører, to kursusledere,
en kormor og en ekstra voksenfrivillig til at hjælpe med det praktiske.
Det er blevet muligt at gennemføre med de politiske aftaler om Anden fase af en kontrolleret
genåbning og Plan for genåbning af Danmark efter corona-krisen. Fra den 8. juli hæves
forsamlingsforbudet desuden til 100 personer. Det passer perfekt til Sommerskolen. Og
OrkesterEfterskolen har heldigvis de rammer, der er nødvendige for at rumme os med de
nye krav og retningslinjer, som vi naturligvis skal følge. Du kan læse retningslinjerne her:
Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med
eller uden deres familier (10. juni 2020)
Hvad kommer de officielle retningslinjer så helt konkret til at betyde for Sommerskolen og
U-Camp? Det har vi formuleret her: Retningslinjer for Sommerskolen og U-Camp
Har du husket at betale?
Sommerskolen er lukket for tilmelding og betalingsfristen er formelt overskredet. Har du
glemt at betale, så gør det med det samme. Din tilmelding er nemlig først gældende, når du
har betalt!

Hvis du synger i et kirkekor, spiller orgel eller på anden måde har tilknytning til en kirke, har
du mulighed for at søge dit menighedsråd om økonomisk støtte til Sommerskolen. Måske
har du/din korleder allerede lavet en aftale om enten delvis eller fuld støtte – så behøver du
ikke gøre mere.
Vi glæder os MEGET til at se jer på sommerskolen – det bliver en anderledes, men uden tvivl
fuldstændig fantastisk, Sommerskole!
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte kursuslederne:
Anne Lise Quorning, alq@fredenskirken.fk - 51 24 47 54
Kristine Vad, koroest@fuk.dk – 21 20 39 17
Sommerskolen 2020 arrangeres i samarbejde med Orgelklubben og støttes af Augustinus
Fonden og Statens Kunstfond.

Webinar om korsang og coronarisiko
Folkekirkens Ungdomskor afholder sammen med fire andre organisationer et webinar
torsdag den 20. august kl. 15-17 om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang.
Under corona-krisen er meget korsang foregået on-line som Danmarks Radios Pigekor
herover. Men snart begynder korene at samles igen rent fysisk. For at mindske risikoen for
COVID-19 gælder der særlige retningslinjer for kunstneriske aktiviteter herunder korsang.
Men hvor stor er risikoen egentligt ved at synge sammen - hvor meget er anekdoter, og
hvad findes der af evidensbaseret viden på området?
For at belyse det - og fjerne eventuelle misforståelser - afholder vi dette fælles webinar, hvor
de seneste retningslinjer og den nyeste viden vil bliver præsenteret. Der vil også være
mulighed for at stille spørgsmål.
Vi har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv Statens Serum Institut og Odense Universitets
Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på
spørgsmål. Download flyer om webinaret her.
Mere information følger primo august. Hvis du er interesseret, så reservér allerede

nu tidspunktet den 20. august ml. kl 15-17.
Bag webinaret står: Danske Musik- og Kulturskoler, DMK - Amatørernes Kunst og Kultur
Samråd, AKKS - Amatørmusik Danmark - Kor 72 og Folkekirkens Ungdomskor, FUK. De fem
organisationer repræsenterer mere end 400.000 aktive frivillige sangere og musikere i
Danmark og indgår i samme sektorpartnerskab.

Nyt om Alsang-arrangementerne
Som I sikkert husker, havde vi planlagt ti fantastiske Alsang-arrangementer i domkirkerne
dette forår. På grund af corona måtte de aflyses, og på nuværende tidspunkt kan vi
desværre ikke sætte en dato på, hvornår vi igen kan samles tusinde mennesker til
fællessang i domkirkerne.
Derfor skal der fra arbejdsgruppen og hovedbestyrelsen lyde en stor tak til alle jer rundt
omkring i landet, der har bakket op og bidraget til udviklingen af projektet. Det har været et
omfattende arbejde, og vi føler ikke det er spildt, selvom vi må undvære det store
domkirke-sus i denne omgang.
Vi kan i mellemtiden glæde os over, hvordan fællessangen er blomstret op under coronatiden. Det ville være smukt om vi - inden for en overskuelig tid - kunne "gribe bolden" og
kalde til rigtig fysisk og nærværende Alsang i Domkirkerne.
Alsang i Indskolingen fortsætter
Til gengæld har vi fået en mulighed for en 2. runde af projekt Alsang i Indskolingen. Hvis
man som korleder ønsker at være med i 2. runde til efteråret, kan man nu melde sig til,
uanset om man har været med i 1. runde.
Kort fortalt er Alsang i Indskolingen et forløb, hvor den lokale kirkekorleder i samarbejde
med den lokale skole og dens klasselærere laver alsang med skolens indskolingsklasser, fx
tre gange i hver klasse afsluttende med et morgen-alsangs-arrangement.
For mere info kontakt formand for arbejdsgruppen Anne-Kari Ferenczi
annekari.ferenczi@gmail.com

En situation fra et af de tre inspirationskurser for Alsang i Indskolingen i foråret 2020. Som
man kan se, var det før, der var corona-regler for afstand mellem sangerne i koret.

Kommende kurser
Vores trykte kursuskatalog for 2020 og 2021 er kommet - det kan downloades
her. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle kurser, som findes i kataloget. Det
skyldes, at nogle af forårets kurser er flyttet til efteråret 2020. En komplet oversigt
findes her.

Repertoireguld
Få fornyet dit repertoire, når Jonas Rasmussen leder en syngende kursusdag med indslag fra
tre af tidens fremmeste korkomponister. Jakob Lorentzen, Christian Præstholm og Pernille
Sejlund vil på skift introducere egne værker for både børne- og voksenkor. Der vil være
nodeudstilling fra forlagene Mixtur og Dansk Sang samt en særlig repertoiregennemgang
med fokus på Folkekirkens Ungdomskors udgivelser gennem tiden.
17. august 2020 kl. 10-16, Pedersborg kirke i Sorø (flyttet fra 5. juni)
Læs mere og find oplysninger om tilmelding her.

Bevæg koret
Få inspiration til både den kropslige og musikalske bevægelse i koret, når Birgitte NæslundMadsen og Jonas Rasmussen udforsker korlederens muligheder for at udvikle koreografier og
direktionsteknik. Gennem oplæg, eksempler, sange, opvarmning og små opgaver
demonstreres idéer og enkle koreografier til koret, som udvider oplevelsen af sang og lyd både ved gudstjeneste og ved koncert.
21. august 2020 kl. 10-16, Klostermarkskirken i Ringsted (flyttet fra 24. april)
Læs mere og find oplysninger om tilmelding her.

Den digitale korleder
Den digitale verden byder på mange muligheder og genveje. Også på musikkens felt
stormer teknologien frem. Jonas Rasmussen guider kursusdeltagerne igennem et udvalg af
korlederens digitale favoritværktøjer; fra indføring 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.
24. august 2020, kl. 10-16, Aarhus Domkirkes mødesal (flyttet fra 15. maj)
28. august 2020, kl. 10-16, Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde
Læs mere og find oplysninger om tilmelding her.

Husk at rette medlemsoplysninger
og tilføje informationer om jeres kor
på www.medlem.fuk.dk

Ændringer i sekretariatet
Hanne Holdt Madsen er medio juni 2020 fratrådt som sekretariatsleder. Derfor bliver der en
periode henover sommeren og efteråret, hvor sekretariatsleder-funktionen vil blive
varetaget af andre medarbejdere. Det kan måske medføre lidt længere svartider, men det,
håber vi, I vil bære over med.
Har du brug for at kontakte sekretariatet i den kommende tid, så skriv eller ring til:
Projekt- og kommunikationsmedarbejder Thomas Halfdan Breck, T: 52 17 58 88,
E: kommunikation@fuk.dk
Korkonsulent Kristine Vad, T: 21203917, E: koroest@fuk.dk
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