
Skal du med på kursus?

Kære korledere,

Til august og september udbyder Folkekirkens Ungdomskor ikke mindre end 5 forskellige
spændende kurser om korarbejdets mangfoldige aspekter: Repertoire - Bevægelse i koret -
Digitale kompetencer - Stemmeudvikling - Hørelære i korprøven.

Nedenfor kan du læse om de enkelte kursusdage, som vi forventer at kunne gennemføre
med op til 12 deltagere pr. kursus, indenfor alle gældende retningslinjer og med
opmærksomhed på rigelige værnemidler, rengøring og udluftning.

I disse tider har vi efterhånden vænnet os til, at alt må tages med et vist forbehold for det
uvisse og ukontrollerbare ved en pandemi, men vi er optimistiske og ved, at vi kan
gennemføre kurser også med kun ganske få deltagere pr. kursusdag - og vi glæder os
simpelthen så meget til at se jer, kære kolleger!

Tilmeldingen er åben, og I er velkomne til at kontakte os med spørgsmål og tilmelding på
kursus@fuk.dk. På snarligt gensyn!

Mange hilsner
Folkekirkens Ungdomskors Korkonsulenter

RepertoireGuld
MANDAG 17. AUGUST 2020 KL. 10-16
PEDERSBORG KIRKE I SORØ

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.

Tilmelding senest 10. august 2020 til kursus@fuk.dk.

Pris: 800 kr. for medlemmer / 1000 kr. for øvrige
Yderligere oplysninger: kursus@fuk.dk / 21 20 70 51

Repertoireguld (PDF)
 

Bevæg Koret
FREDAG 21. AUGUST 2020 KL. 10-16
KLOSTERMARKSKIRKEN I RINGSTED

Få inspiration til både den kropslige og musikalske bevægelse i
koret, når Birgitte Næslund-Madsen 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

å

http://fuk.dk/media/1354/flyer-repertoireguld-2020_opdateret.pdf


oplevelsen af sang og lyd - både ved guds tjeneste og koncert.

Tilmelding senest 10. august 2020 til kursus@fuk.dk.

Pris: 800 kr. for medlemmer / 1000 kr. for øvrige
Yderligere oplysninger: kursus@fuk.dk / 21 20 70 56

Bevæg koret (PDF)

Den Digitale Korleder
MANDAG 24. AUGUST 2020 KL. 10-15
AARHUS DOMKIRKES MØDESAL

og samme kursus gentages

FREDAG 28. AUGUST 2020 KL. 10-15
SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE I ROSKILDE

Jonas Rasmussen guider kursusdeltagerne igennem et udvalg af
korlederens digitale favoritværktøjer; fra indføring i sociale
medier til PR og branding, gennem leg og læring med de
smarteste apps, samt 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.

Tilmelding senest 10. august 2020 til kursus@fuk.dk.

Pris: 800 kr. for medlemmer / 1000 kr. for øvrige
Yderligere oplysninger: kursus@fuk.dk / 21 20 70 51

Den digitale korleder (PDF)

Det Vokale Værksted
FREDAG 11. SEPTEMBER 2020 KL. 10-16
HOBRO KIRKECENTER

Kursusdagen sætter fokus på korlederens arbejde med sin egen
stemme og korsangernes 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 stemmeinstrumentet både i begynderkoret
og koret med de trænede korsangere.

Tilmelding senest 28. august 2020 til kursus@fuk.dk.

Pris: 600 kr. for tidligere deltagere* / 1000 kr. for øvrige
Yderligere oplysninger: kursus@fuk.dk / 21 20 70 56

Læs mere i kursuskataloget 2020-21 her 

*pris for tidligere deltagere på Korlederstemmen og Stemmen i
Centrum

http://fuk.dk/media/1358/flyer-3-bevaeg-koret-2019_opdateret_digital.pdf
mailto:kursus@fuk.dk
http://fuk.dk/media/1355/flyer-den-digitale-korleder-2020_opdateret.pdf
http://fuk.dk/media/1320/fuk_kursuskatalog_2020-2021_digital.pdf


Hørelære i Korprøven
FREDAG 25. SEPTEMBER 2020 KL. 10-15
C-CAFEEN VED CHRISTIANSKIRKEN

og samme kursus gentages

FREDAG 5. FEBRUAR 2021 KL. 10-15
ENGHAVE KIRKE I KØBENHAVN

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 låne-
eksemplarer af bogen på kurset.

Tilmelding senest 11. september 2020 til kursus@fuk.dk.

Pris: 800 kr. for medlemmer / 1000 kr. for øvrige
Yderligere oplysninger: kursus@fuk.dk / 21 20 39 17

Læs mere i kursuskataloget 2020-21 her

KURSUSKATALOG 2020/21
Folkekirkens Ungdomskors kurser er for første gang samlet i et sæsonkatalog for efteråret
2020 og foråret 2021. Heri finder du information om alle kurser, coaching og korkonsulenter.

Download kataloget HER

Du er altid velkommen til at skrive til kursus@fuk.dk for spørgsmål om kurser, coaching eller
korkonsulenterne.
 

http://fuk.dk/media/1320/fuk_kursuskatalog_2020-2021_digital.pdf
http://fuk.dk/media/1320/fuk_kursuskatalog_2020-2021_digital.pdf
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Jonas Rasmussen
Korkonsulent NORD
Aalborg, Viborg og Aarhus stiftskreds

Tlf. 21207071
kornord@fuk.dk

Hanne Korsgaard Sundbøll
Korkonsulent SYD
Fyn, Haderslev og Ribe stiftskreds

Tlf. 21207056
korsyd@fuk.dk
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Kristine Vad
Korkonsulent ØST
København/Helsingør og Roskilde/Lolland-Falster
stiftskreds

Tlf. 21203917
koroest@fuk.dk
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