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Mariagerfjord Korskole inviterer til Danmarks rytmiske korlederstævne for korledelse af børn og unge!

Mariagerfjord Korskole er anekendt for deres særlige tilgang og metoder til rytmisk korledelse af børn og unge, 
og nu kan du opleve metoderne på tæt hold og få inspiration til at arbejde inspirerende og motiverende med børn 
og unge.

På korlederstævnet møder du tre førende instruktører inden for feltet, bl.a. Morten Kjær, og du vil opleve  
workshops både som deltagende sanger, samt når du overværer øvesessioner med Korskolens kor og  
instruktørerne. På stævnet er der tid til at fordybe sig, at netværke og samtidig at hygge sig med de andre  
deltagere. Vi byder velkommen med et brag, når europamesteren i korsang ’Vocal Line’ og Korskolens flagskib 
’Mariagerfjord Pigekor’ går på scenen.

Weekendstævnet henvender sig bredt til alle korledere og dirigenter i bl.a. folkeskolen, kirker, gymnasier,  
musikskoler og efterskoler, som har interesse i rytmisk korledelse af børn og unge.

Rytmisk korledelse af børn og unge



WORKSHOPS
FLERSTEMMIGHED I BØRNEKOR
LØRDAG KL. 9.30 - 12.00  |  Anja
Hvordan arbejder man med flerstemmighed i et børnekor? Hvilke metoder er der og hvordan gribes det an? Kom 
med til workshop om børnekormetodik og flerstemmighed, hvor vi skal arbejde med disse spørgsmål.

Målet er at workshopdeltagerne kommer hjem med konkrete ideer og øvelser, som kan implementeres direkte i 
deres egne korprøver. Workshoppen vil være en blanding af metodik, dialog og praktisk demonstration med Mari-
agerfjord Spirekor. Vi kommer bl.a. til at benytte os af redskaber som solfege, bodypercussion og koreografi.

ENERGI PÅ BANEN - PERFORMANCETIPS TIL RYTMISKE UNGDOMSKOR 
LØRDAG KL. 9.30  - 12.00  |  Christian
Hvordan får man sine korsangere til at shine på scenen, så de kommer ud over scenekanten? Og hvordan  
understøtter du, at dine korsangere forstærker musikkens udtryk med et autentisk og dynamisk kropssprog?

Du præsenteres for metoder, hvor der arbejdes med at styrke sangernes bevidsthed om deres kropssprog og 
en tydelig fortolkning af musikken. Gennem interaktion, leg og skuespil får sangerne en dybere forståelse for en 
autentisk brug af stemmen og kroppen. Mariagerfjord Pigekor medvirker som øvekor.
 
Deltagerne prøver øvelserne både på egen krop og ser hvordan metoderne virker på et ungdomskor. I denne 
workshop får deltagerne desuden mulighed for at stille spørgsmål til pigerne i koret og bliver præsenteret for det 
pædagogiske mindset omkring Mariagerfjord Korskole 

DEN FEDE KLANG OG GROOVE
LØRDAG KL. 13.30 - 16.00  + LØRDAG KL. 16.30 - 18.00 +  SØNDAG KL. 9.30 - 12.00  |  Morten 
De tre workshops har begge dage to fokusområder:
1: Klangdannelse og stemmeteknik – bl.a. med fokus på det rytmiske klangideal og med en sund og holdbar     
sangteknik for øje.
2: Din stemme skaber musik – den syngende korleder. Fokus er bl.a. på at lære nogle tips og tricks til, hvordan du 
kan løfte jeres indstuderingsproces i korundervisningen med din stemme som arbejdsværktøj og inspirator,  
herunder imitation, fraseringsarbejde, musikalsk detaljearbejde med stemmen og de første skridt i melodisk  
improvisation.

Undervisningen er en blanding af teori og konkrete metoder og øvelser, som du kan tage med hjem og bruge i 
korarbejdet. Lørdag synger både deltagerne og Mariagerfjord Pigekor sammen og afprøver metoderne i praksis 
i et konkret korarrangement. Derudover observerer du, hvordan teknikkerne virker på et ungdomskor. Søndag vil 
du og de andre deltagere være øvekoret. På den måde mærker du på egen krop, hvordan stemmeteknikkerne, 
øvelserne og metoder opleves.



CHRISTIAN FRIS-RONSFELD
Christian Fris-Ronsfeld er kunstnerisk leder af Mariagerfjord Korskole, hvor han 
er dirigent for de rytmiske elitekor Mariagerfjord Pigekor, Juniorkor, Drengekor og 
Juniordrengekor.

Ved siden af sit arbejde i Korskolen har han været dirigent for det prisvindende 
landshold for rytmisk ungdomskor Syng Selected og det aarhusianske a cappella 
kor Naura

Christian har en kandidatgrad fra Det Jyske Musikkonservatorium i Rytmisk 
Korledelse, Rytmisk Sang og Hørelære og er uddannet gymnasielærer i musik fra 
University of Music i Freiburg/Tyskland.

MORTEN KJÆR
Morten Kjær er sanger og korleder.Han er tidligere medlem af  
a cappella-grupperne Basix, Vocal Line og M-Pact og et velkendt navn på den 
europæiske vokalscene.
Morten har et tæt samarbejde med Malene Rigtrup om ‘Ørehænger’, der udgiver 
noder og undervisningsmaterialer for kor og vokalgrupper.

Igennem to årtier har han optrådt i særligt Danmark og USA med flere bands og 
teaterforestillinger, og han har udgivet en række albums.
Han arbejder desuden som freelance musikjournalist på Danmarks Radios P2.

ANJA HAVEN
Anja Haven er uddannet korleder og musikpædagog fra  
Syddansk Musikkonservatorium, hvor hun efterfølgende har undervist i  
børnekormetodik. 

Anja har bred erfaring indenfor undervisning i børne- og ungdomskor og har bl.a. 
undervist i Det Danske Pigekors korskole og på forskellige musikskoler. 
Derudover er hun flittigt brugt som instruktør til korstævner og kurser i hele landet

VOCAL LINE &  
MARIAGERFJORD PIGEKOR

Fredag aften kan du opleve en fed 
velkomstkoncert med europamesteren 
i korsang ’Vocal Line’ og Korskolens 
flagskib ’Mariagerfjord Pigekor’.

www.mariagerfjordkorskole.dk

INSTRUKTØRER



PROGRAM

PRIS 
Pris inkl. overnatning: 3000 kr. 
Forplejning: 2 x morgenmad + 2 x frokost + 2 x aftensmad (hvoraf det ene er festmiddag på Hotel Amerika) 

Pris ekskl. overnatning: 1650 kr. 
Forplejning: 2 x frokost + 2 x aftensmad (hvoraf det det ene er festmiddag på Hotel Amerika)

Med i prisen, både ved overnatning og uden overnatning, er 5 korarrangementer, som du kan tage med hjem og 
benytte i egen undervisning

INDKVARTERING 
Indkvartering sker på Hotel Amerika - Amerikavej 48, 9500 Hobro. 
Det er et 5 stjernet hotel beliggende i smukke omgivelser i Østerskoven, 9500 Hobro. 

WORKSHOPS
Workshops foregår på Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1, 9500 Hobro. 
Fredagskoncerten foregår i Mariagerfjord Frikirke, Gl. Hobrovej 5c, 9550 Mariager.
Det primære fokus på stævnet er korledelse af ligestemmigt pigekor for både både børn og unge.  
Om søndagen får du mulighed for at afprøve metoderne som sanger i et SATB kor. 

Vi starter 
weekenden med et par 
icebreakers for at ryste 
gruppen godt sammen. 

Icebreakers er musikalske lege, 
som styrker gruppedynamikken, 

sætter fokus på rytmikken og 
inviterer til sang og bevægelse 

på en legende og 
sjov måde. PRAKTISK INFO

TILMELDING
TILMELDINGSFRIST 
Tilmelding til korlederstævnet skal ske senest d. 1/9-2022 kl. 12.00
Du tilmelder dig via hjemmesiden: www.mariagerfjordkorskole.dk 

BETALING OG REFUNDERING
Betaling af det fulde beløb skal ske ved tilmelding.   
Bliver du forhindret i at deltage i stævnet skal afbuddet falde senest  
d. 1. september 2022. Sker afbuddet herefter, refunderes pengene ikke.

KONTAKTINFO
Du kan læse flere detaljer om Korlederstævnet på 
www.mariagerfjordkorskole.dk
Du er også velkommen til at kontakte Korskolens Korproducent:
Kathrine Søndergaard Pedersen, kathp@mariagerfjord.dk  /  tlf. 40108247

FREDAG D. 4. NOVEMBER
15.00 - 17.00: Check in, Hotel Amerika
17.15 - 17.45:  Velkomst, Hotel Amerika
17.45 - 18.30: Aftensmad, Hotel Amerika
18.45 - 19.15: Icebreakers, Hotel Amerika
19.15 - 19.45: Kørsel til Mariagerfjord Frikirke
20.00 - 21.30:  Koncert med Mariagerfjord Pigekor 
  og Vocal Line, Mariagerfjord Frikirke
22.00:  Hygge, Hotel Amerika

LØRDAG D. 5. NOVEMBER
08.00 - 09.00:  Morgenmad, Hotel Amerika
09.30 - 12.00:  Workshop, Mariagerfjord Kulturskole
12.15 - 13.15:  Frokost, Mariagerfjord Kulturskole
13.30 - 16:00:  Workshop, Mariagerfjord Kulturskole
16:30 - 18:00:  Workshop, Mariagerfjord Kulturskole
19.00:   Festmiddag, Hotel Amerika

KULTURSKOLE
M A R I A G E R F J O R D

SØNDAG D. 6. NOVEMBER
08.00 - 09.00: Morgenmad, Hotel Amerika
09.30 - 12.00: Workshop, Mariagerfjord Kulturskole
12.00 - 13.00: Frokost, Mariagerfjord Kulturskole
13.00 - 13:30: Kort oplæg om Korskolens organisering
13.30 - 14.30:  Afslutning og evaluering
14.30:              Tak for denne gang


