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Webinar om kor og corona - tilmeld dig
Torsdag den 20. august fra kl. 15-17 afholder Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde
med AKKS, Danske Musik- og Kulturskoler, KOR72 og Amatørmusik Danmark et gratis
webinar om risko for COVID-19 smitte i forbindelse med kunstneriske aktiviteter med
deltagelse af lægefaglige eksperter. 
 
Der er et begrænset antal pladser, så vi opfordrer til, at man tilmelder sig snarest
muligt, hvis man ønsker at deltage. Se mere om tilmelding nedenfor. Webinaret optages
også og vil efterfølgende være tilgængeligt på på YouTube i en måned indtil 20. september
2020. 
 
Under corona-krisen er meget korsang foregået online eller udendørs, men nu begynder
mange kor 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 - afholdes et 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 Seruminstitut og Odense Universitets
Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på
spørgsmål.

Tilmeld dig på webinar@akks.dk, med navn,
organisation/kor/orkester/kommune/uddannelsesinstitution, samt den mailadresse, som
invitationslinket skal sendes til. 
Læs mere om arrangementet og tilmelding HER

 
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.

U-CAMP og Sommerskole 2020 - sang og
fællesskab giver glæde, der smitter!

https://akks.dk/wp-content/uploads/2020/08/Webinar-om-risiko-for-corona-smitte-i-forbindelse-med-korsang-og-andre-kunstneriske-aktiviteter-PRINT2-2-NB-g%C3%A6ldende.pdf


Af Anne Lise Quorning 
  
”Kan vi gennemføre Sommerskolen?... og hvad med U-Camp?” Retningslinjerne gjorde det
bestemt ikke nemt, men det var muligt, og vi blev enige om at gøre forsøget – og TAK, fordi
det lykkedes! Det gjorde det kun, fordi alle medvirkende bakkede op og evnede at gøre,
hvad der skulle til, for at vi måtte gennemføre. 
  
Orkester Efterskolen i Holstebro og lån af to store lokaler på musikskolen dannede
fantastiske rammer for Sommerskolen 2020 med 59 sangere, 5 unge organister, 10
korledere, 10 instruktører, 2 kursusledere og 2 uundværlige kormødre, der stod klar med
spritklude og tørrede af i ét væk! 
 
Alle fag kunne gennemføres, men flere fag fik en anden form og nye tricks og
undervisningsmetodikker blev opfudnet: Ensemble, solosang, bodyworks, hørelære, øvekor,
fælleskor (i år dog kun for piger). Den fælles morgenopvarmning og aftensang foregik –
trods regn og blæst - udenfor. En enkelt aften måtte vi dog holde samling i hallen – UDEN
fællessang. Her blev vi så underholdt af de 15 unge mandlige sangere og organister - de
havde øvet i smug: sange fra ”Ørkenens Sønner” – fremført flerstemmigt og med god
stilfornemmelse;-)

Samarbejde med Orgellinjen en succes 
Sommerskolen 2020 blev også begyndelsen for et nyt samarbejde og en helt ny linje, som
er kommet for at blive: Orgellinjen – under ledelse af Katrine Immerkjær og Louise Boll.  De



5 unge organister havde både solo- og fællestimer i orgelspil, herlig ekskursion til Aarhus
Domkirke og konservatoriet med rundvisning og undervisning af Kristian Krogsøe. Ud over
deres orgeltimer, havde de ensemble og hørelære med deres familiegruppe, så de også
kunne mærke fællesskabet OG hvor vigtig sangen er – især for en organist… 
  
Retningslinjerne begrænsede korledernes fællesskab med de unge – og det var helt klart et
tab. Vi håber, at det kun bliver denne ene sommerskole, der sætter så mange krav til
afstand og adskillelse. 
  
FUK's aktive unge 
Syv unge deltog i årets U-Camp, og med undervisning i teambuilding, førstehjælp,
lederegenskaber, kommunikation og omgangsformer, fik de et certifikat i hånden efter tre
oplevelsesrige dage. At se dem – sammen med sidste års U-Campere - hjælpe med
klargøring af sommerskolen, tage imod årets deltagere og være forbilleder er fuldstændig
fantastisk. 
 
De aktive i FUKs Unge samledes dagen før Sommerskole-start sammen med årets U-
Campere, og her blev der samlet op på FUKs Unges kommissorium og planer for fremtiden –
bl.a. i en spændende samtale med Cecilie Smith-Petersen, der var på besøg som
repræsentant fra FUKs hovedbestyrelse. 
 
FUKs Unge har nu aktive unge svarende til korkonsulenternes arbejdsområder: Nord, Syd og
Øst. De er der – og de vil gerne hjælpe til i kredsene. Brug dem, bak op og fortæl jeres unge
sangere om FUKs Unge. 
  
Alle blev smittet - men af glæde! 
En sommerskole FULD af unge, der bare gerne vil endnu mere korsang og korledere, der
bare gerne vil fylde de små tomme æsker op i værktøjskassen, er det bedste jeg ved. Det er
så livs-, musik- og korbekræftende – og det smitter helt vildt! 
 
Aftensangen i Nørrelandskirken, hvor de unge organister og enkelte ensembler medvirkede
og ikke mindst afslutningskoncerten bekræftede, at det var det hele værd! Alle
bekymringerne, de svære valg og alt det ekstra arbejde blev aflønnet kontant disse to
aftener med orgelspil og sang af fineste kvalitet. Og alle, der var til stede, blev smittet… af
glæden ved at lykkes, glæden ved musikken og fællesskabet – på trods. 
 

Tak til alle - og på gensyn 
Kære korledere derude: TAK fordi I bakker op om, at de unge mennesker kommer afsted på
U-Camp og Sommerskole. Tak for lån af jeres skønne sangere og orgelelever. Deres
deltagelse gør en stor forskel – både for dem selv, for jeres arbejder hjemme i korene, for
Folkekirken - og for FUK. Vi glæder os til at låne dem igen næste år– og måske også se dig? 
 
TAK alle jer, der deltog, og ikke mindst tak til vores to kormødere: Jane Terkelsen og Stine
Havemann Ryholt samt de super dygtige og engagerede instruktører: Johanna Fridell,
Kasper Lykke Hedegaard, Morten A. Krogh, Camilla Hyttel, Jonas Rasmussen, Ole Faurschou,



Lotte Smith-Petersen, Kristian Krogsøe, Katrine Immerkjær Kristiansen og Louise Boll. 
Og tak til dig, Kristine Vad, for endnu et skønt samarbejde vedr. planlægning og afvikling. 
  
Vi ser frem til endnu en U-Camp og Sommerskole i 2021 – hold øje med næste
Nyhedsbrev, så ved vi MEGET mere om tid og sted - på glædeligt gensyn! 
 
Sommerskolen 2020 blev arrangeret i samarbejde med Orgelklubben og støttet af
Augustinus Fonden og Statens Kunstfond.

Kulturministeriets senest opdaterede
retningslinjer for indendørs foreningsliv

Kulturministeriet har udsendt opdaterede retningslinjer vedrørende genåbningens
fase 4 – for så vidt angår indendørs foreningsliv. De er gældende fra 8. august 2020 og
supplerer for det folkekirkelige korarbejde ’Tjekliste ved genåbning af folkekirkens
korvirksomhed’ (20. maj 2020).

De nye retningslinjer betyder i det store og hele, at de nuværende krav om
forsamlingsstørrelse, rumkrav, afstand osv. opretholdes, og at der altså ikke kommer
yderligere lempelser i denne omgang. 
Selvom vi glæder os usigeligt meget til bedre tider for sang, kor og musikalsk fællesskab, så
er det i overensstemmelse med de sundhedsfaglige og politiske udmeldinger den senere tid.
Således gælder kravene om 4 m2 pr. deltager og 2 meter mellem sangerne stadigvæk.

Læs mere om retningslinjer og anbefalinger på http://fuk.dk/kor-og-corona/

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: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffuk.dk%2Fkor-og-corona%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Ln8tiwXdMPKCgxdAwJDIJj-BUGE1Nq7bXBs0W_t5idsES3ps1JP8cA9c&h=AT3HiloHbbwtyTBZQyokGyLIlowNn1h20oYwo3OyRcWIioE2LWTjDmpRSiBMPFVdk9Tsq4XCGt5Sznknp4vnY0rpZWYCpZeaqIU1LKNT8z2H3tqkuCqCWz6oUaX3eZSMQvM9w19X-DjVuHeIiLns45XGZRPxqJ8dK5Xbm3MleKtWNCRftA9fFpIhiVbuW6JUtqRNariebS5gqWUyqApBRtKU1niK8BbSfLd_5yhMeDz4gf5Y48bjB69Bv587GLSTI85HUkwQJaGfELdDwQoWxJcA9QW6gKP2WBW_sFU4Yv0HGInv_CNupiLCFr2DF9eYm30_h0PEI_pLvd0Jbrb_C09I4qg5JjqqjePpJa71g0Y2oNHvnr_OjOmRbgcxQhTmH4HYzHdUywdejCb5l9r6eLSuApsI42_z-6186uMCzmn59Lf4ik8VDjolyTMNzTcWM3g-QVmJ6azum5NKXm49a9KgeMe59Q57w2mJe_OTH7Y0j8jPYJ9Kwo5bUHzrERGkrWfeAVu3Lc-oTuYHc690ROBh7D92nHZ258ruYjk6SVtzGA8AjMcJz7CWczBTRWRUCRc6mG0gb7SD90aA7Rtz4eqy_z0HOnP5oV6muB3gNAkHxTJja-iIAWwNmtzQ4diKOtX5


 
Projekt- og kommunikationsmedarbejder Thomas Halfdan Breck, T: 52 17 58 88, 
E: kommunikation@fuk.dk 
 
Korkonsulent Kristine Vad, T: 21203917, E: koroest@fuk.dk

Husk at rette medlemsoplysninger 
og tilføje informationer om jeres kor

på www.medlem.fuk.dk
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