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Stadig håb for Sommerskolen og U-Camp

De politiske aftaler om Anden fase af en kontrolleret genåbning og Plan for genåbning af
Danmark efter corona-krisen har ikke udelukket muligheden for, at Sommerskolen og U-
Camp kan gennemføres fra 26. juli til 1. august 2020.
 
Folkekirkens Ungdomskor har derfor valgt indtil videre at fastholde tilmeldingsfristen til de to
arrangementer, nemlig fredag den 15. maj 2020. Der vil dog ikke blive opkrævet
tilmeldingsgebyr før efter 8. juni, når vi kender de endelige retningslinjer for at forsamles i
den såkaldte tredje fase af genåbningen.

Tilmelding skal ske via www.fuk.dk og altså senest fredag den 15. maj 2020.

Retningslinjer ved sang
Ifølge den politiske aftale om fase 2 vil kirkerne åbne for aktiviteter igen allerede den 18.
maj. Dog efter særlige retningslinjer, som for øjeblikket er ved at blive udarbejdet. I fase 3
fra den 8. juni bliver der lukket op for blandt andet højskoler og kulturelle arrangementer for
børn og unge.
 
Efter denne dato vil det være tilladt at samles 30-50 personer, hvis man overholder
myndighedernes retningslinjer om hygiejne og afstand. Afstandskravet er ifølge
Sundhedsstyrelsens nyeste udmelding 1 meter – dog mindst 2 meter ved aktiviteter med
kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal

http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf
http://www.stm.dk/multimedia/Aftale_om_plan_for_gen_bning_af_Danmark.pdf
http://fuk.dk/aktiviteter/for-korsangere-mfl/sommerskolen-2020/tilmelding-til-sommerskolen-2020/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79


tale, f.eks. sang, som der står i retningslinjerne. Det vil vi naturligvis følge.
 
Forbehold for ændringer
Corona-situationen ændrer sig løbende, og vi derfor må regne med, at der kan ske
ændringer i de udmeldinger, som kommer fra politikere og myndigheder. Vi følger
situationen tæt og vil selvfølgelig kun gennemføre Sommerskolen og U-Camp, hvis det både
er sundhedsmæssigt forsvarligt og meningsfuldt.
 
For eksempel vil det være afgørende, om vi efter den 8. juni må forsamles 30 eller 50
personer. Hvis omstændighederne til den tid gør, at vi alligevel tvinges til at aflyse, vil alle
naturligvis få deres tilmeldingsgebyr retur.
 
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

Salmedigteren som brobygger - portræt
af Janne Mark i nyt nummer af KorNyt 

Det nye nummer af KorNyt er på gaden med fokus på salmer - nye som gamle.

Læs blandt andet interview med salmedigteren Janne Mark om, hvor hun henter sin
inspiration. Og hvorfor hun mener, det hele tiden er nødvendigt, at der skrives nye salmer.
Nodeindstikket i dette nummer er netop en trestemmig sats af en af Janne Marks nyere
salmer: De første forårstegn i Norden.

Læs også interview med vores nye formand sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen,
som blandt meget andet selv har prøvet kræfter med salmedigtningen. Hun har desuden en
fortid som korsanger med stærke venskaber og unikke musikalske øjeblikke, som hun gerne
vil være med til at give en masse børn og unge muligheder for også at opleve.

Alle kor er intelligente. Men begrebet Det intelligente kor hentyder til en praksis, hvor
korsangerne i langt højere grad inddrages, og hvor improvisation spiller end større rolle end



normalt. Læs professor i rytmisk korledelse Jim Daus Hjernøes gode råd til, hvordan du
kommer igang.

Kommende kurser

Vores kursuskatalog for 2020 og 2021 er kommet - download kursuskataloget.

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

21. august 2020 kl. 10-16, Klostermarkskirken i Ringsted (flyttet fra 24. april)

Læs mere og find oplysninger om tilmelding her.

http://fuk.dk/media/1320/fuk_kursuskatalog_2020-2021_digital.pdf
http://fuk.dk/aktiviteter/for-korledere/kurser-og-uddannelse-for-korledere/
http://fuk.dk/aktiviteter/for-korledere/kurser-og-uddannelse-for-korledere/


Den digitale korleder

Den digitale verden byder på mange muligheder og genveje. Også på musikkens felt
stormer tekno logien 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

FUK’s sekretariat i Vartov i København er fra 18. maj 2020 igen åbent for fysiske
henvendelser, ligesom korkonsulenternes i begrænset omfang genoptager de udadvendte
aktiviteter. Vi følger corona-situationen løbende, og ændringer vil blive offentliggjort på
www.fuk.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen, T: 21 79 35 31, E: sekretariat@fuk.dk
Projekt- og kommunikationsmedarbejder Thomas Halfdan Breck, T: 52 17 58 88, E:
kommunikation@fuk.dk
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