
 

KorDirigenten 
Efteruddannelse for korledere i direktion og musikalsk ledelse.  
 

 
 
 
Efteruddannelsen består af: 

o Fire undervisningsmoduler i foråret 2022  
o Tre individuelle coachingsessioner mellem modulerne 

 
KorDirigenten sætter fokus på udvikling af korlederens direktion, prøveteknik og lederskab. 

Efteruddannelsen indeholder bl.a. undervisning i direktionsteknik, metodik og kropsbevidsthed, og 
vil også berøre selve korlederrollen. Alt sammen for at styrke kompetencer og niveau i 

musikudøvelsen, med udvikling af musikalsk ledelse og udtryk som endemål.  
 

 

FORLØB OVER 4 MODULER 
Efteruddannelsen forløber over fire undervisningsmoduler i foråret 2022 – fra januar til april. Ved 
hvert modul ligger undervisningen kl. 10-16. 
Alle formiddage varetages undervisningen af Jonas Rasmussen. Med den gennemgående 

underviser etableres et læringsrum med kontinuitet og sammenhæng i den tekniske og faglige 
viden og udvikling. Der vil være plads til at medbringe og behandle egne udfordringer og 
tematikker, ligesom vi vil gennemgå en række generelle problematikker, vi som korledere møder i 
vores dagligdag.  

 
Tre af eftermiddagene sætter tre ikoniske kordirigenter fra det danske korlandskab lys på 
forskellige praksisrettede aspekter af korledelse, i en god sammenhæng med formiddagens 
undervisning. Her er også mulighed for individuel vejledning. 

Ved sidste modul får deltagerne mulighed for at arbejde med og dirigere et af Aarhus’ dygtigste 
kor, Akademisk Kor Århus. Både i indstuderings- og direktionsdelen. Her er mulighed for at 
afprøve såvel metodik som direktion, under vejledning af Jonas Rasmussen.  

 



 
 
Hvert modul har sit fokusområde, og hver gang er der mulighed for at vende konkrete 
problemstillinger, som deltagerne står med derhjemme i det praktiske korarbejde.  

  

 

COACHING 
Udgangspunktet er den enkelte korleders direktion og arbejde med eget kropsudtryk. Udover 

korlederens eget arbejde med at overføre modulernes undervisningsaspekter, elementer og viden 
til egne korprøver, koncerter og gudstjenester, indeholder efteruddannelsen individuel coaching 
af den enkelte korleder.  
Uddannelsen er tilrettelagt således, at der i alt er tre coaching-møder – dvs. ét coaching-møde 

mellem hvert af modulerne, med selvvalgt coach. Det kan være én af de fire undervisere, men 
den enkelte kursusdeltager kan også vælge en helt anden coach. Dette aftales med en af de to 
kursusledere, Jonas Rasmussen eller Hanne Korsgaard, som udarbejder skriftlig aftale med de 
valgte coaches.  

Coachingen kan foregå ved online-møder, hvor man arbejder med videooptagelser af 
kursusdeltagerens korprøve/direktion i eget regi. Eller coachen kan være til stede ved én eller flere 
af kursusdeltagerens korprøver i eget regi. Der vil være vejledning i at etablere den digitale 
mødeform. 

 

 

 



MÅLGRUPPE OG REPERTOIRE  
Efteruddannelsen 

o henvender sig både til den erfarne og mindre erfarne korleder, der har lyst til at 
videreudvikle sin direktion, praksis og korlederrolle. Undervisningen tilrettelægges som en 
videreudvikling af grundlæggende og rutineret slagteknik.  

o retter sig mod korledere, der arbejder med ungdoms- og voksenkor, blandet eller 

ligestemmigt kor. Børnekorlederen, der gerne vil udvide sit arbejdsområde, er naturligvis 
også velkommen. 

Efteruddannelsen rummer plads til såvel aktive som passive/observerende deltagere. For også via 

observation af undervisning og andre korledere i aktion opstår konstruktiv læring. Passive 
deltagere modtager al undervisningsmateriale, men får ikke mulighed for individuel coaching 
mellem modulerne.  

   

Efteruddannelsens kormusik spænder over både kirkeligt/verdsligt og klassisk/rytmisk repertoire – 
dog med fokus på det klassiske område. 
 
Alle deltagere indbydes til at deltage aktivt i øvekoret som korsangere ved de tre første moduler.  

 
På fjerde modul får deltagerne mulighed for at dirigere Akademisk Kor Århus, under vejledning af  
Jonas Rasmussen. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



UNDERVISERNE 
Jens Johansen har siden 1974 været optaget af at udvikle den rytmiske korsang 

i Danmark gennem udgivelser, undervisning og kurser. I 1991 dannede han 
koret Vocal Line, som han stadig, efter 30 år, står i spidsen for. Vocal Line har i 
alle årene turneret i ind- og udland og har vundet mange internationale priser, 
herunder senest titlen som Eurovision Choir 2019 i Göteborg. Sammen med 

koret har Jens optrådt verden over og sunget med mange kendte danske 
solister samt bl.a. Bobby McFerrin og The Rolling Stones. Han er desuden 
mangeårigt medlem af bestyrelsen for Kor 72. 

Jens er lektor i Musikvidenskab ved Aarhus Universitet, hvor han siden 1983 har  
undervist i korledelse og vokalarrangement, musikteori og analyse. 

Line Groth er en af landets mest efterspurgte workshopinstruktører indenfor 
rytmisk kor og vokalmusik, og hun er kendt som en engageret og inspirerende 
underviser. På den internationale korscene er hun et kendt navn og har 
undervist korsangere og dirigenter fra hele Europa, USA, Israel, Grønland og 

Kina. 
I mere end 10 år var hun sanger og medleder i det verdensberømte rytmiske 
kor, Vocal Line, ligesom hun har arrangeret en række af korets 
vokalarrangementer. Hun synger desuden i den prisvindende elektroniske 

vokalgruppe, Postyr, som har mange udgivelser og priser bag sig.  
Line Groth underviser i korledelse og arrangement på Det Jyske Musikkonservatorium, hvorfra 
hun selv er kandidat med speciale i rytmisk sang og korledelse.  

 
Ole Faurschou har et omfattende virke som kordirigent i både ind- og udland. 

Han har arbejdet med professionelle kor og orkestre, f.eks. Aarhus 
Symfoniorkester, Operakoret ved Den Kongelige danske Opera, Den jyske 
operas kor, og har stået bag utallige opførelser af messer og oratorier i det 
meste af Europa, i USA og Kina. Ole har også gennem mange år dirigeret 

amatørkor og orkestre, bl.a. Akademisk Kor Aarhus og Lille Muko, og gennem 
en årrække var han dirigent for de helt unge musikere og korsangere på 
Orkesterefterskolen. Han har modtaget flere priser og legater. 
Oles pædagogiske virke som underviser og instruktør er omfattende, bl.a. ved 

nationale og internationale korstævner, master classes og konkurrencer. Pt. er Ole underviser på 
Danmarks Radios talentskole for dirigenter, ‘Malko dirigentskolen’. 
Ole debuterede fra kordirigentklassen ved DKDM hos professor Dan-Olof Stenlund, samt som 
orkesterdirigent fra Universität für Musik und darstellende Kunst Wien hos professor Uroš Lajovic. 



 
Jonas Rasmussen er en dedikeret kordirigent og underviser, med base i Aarhus. 
Jonas dirigerer til daglig tre af Aarhus’ efterspurgte ungdomskor: Akademisk Kor 
Århus, Barbershopkoret BarbAros og Ungdomskoret Aarhus U. Tre kor, med 
forskellige musikalske profiler, der har en omfattende koncertvirksomhed i ind- 

og udland, og som har vundet flere internationale priser, bl.a. “World Choral 
Championships” i Tokyo (Akademisk Kor Århus). 
Jonas underviser regelmæssigt i direktion og er ofte engageret som 
korinstruktør på kurser og stævner rundt om i landet. Han er en rutineret 

korsanger, og er (som bas) del af Barbershopkvartetten HusAar. 
Jonas er korkonsulent i Folkekirkens Ungdomskor og sangkonsulent hos Sangkraft Aarhus,  
hvor konsulentopgaverne bl.a. kredser om at styrke og udvikle sang og korsang i kirke og i skole. 
Jonas er solistklasseuddannet fra DJM, Master of Music with Distinction fra University of 

Cambridge Cambridge og Bachelor fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
 

 

TID OG STED 

Aarhus Domkirkes sognelokaler 
Kannikegade 12, 1. sal 
8000 Aarhus C 

 
Alle dage kl. 10-16 
 
Aarhus Domkirke ligger midt i Aarhus C, med ca. 10 minutters gang fra banegården. 

Der er også mulighed for parkering ved Domkirken. 

 

PRIS OG TILMELDING 
4.500 kr – for aktive kursusdeltagere 

2.800 kr. – for passive kursusdeltagere 
Inkl. frokost og forplejning 
 
Tilmelding, senest 10.01.2022 til kursus@fuk.dk 

For yderligere information, kontakt Jonas Rasmussen på tlf. 21 20 70 51 eller kornord@fuk.dk  
 
Kurset udbydes i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler. 
 

                                                          


