
 
 
 
 

                                                             
 
Dirigent- och körledarkurser  7-13 augusti  2017 i Malmö 
 
SKAFFA DIG SPÄNNANDE KOMPETENSUTVECKLING! 
  
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID FÖR KURS A, D OCH J! 
 
Vi har några platser kvar på tre av årets sommarkurser . Därför förlänger vi 
anmälningstiden fram till och med lördag 13 maj 2017 för dessa kurser: 

A. DIRIGENTKURS elementär  

Antal deltagare: 10  
Pris: 1.800 kr 
 Innehåll: Arbete med grundläggande färdigheter i körledning såsom dirigering, instudering, 
tonbildning och intonation.   
Lärare: Mats Bertilsson, kördirigent och organist i Olaus Petri kyrka, Örebro, som under 
många år undervisat i kördirigering vid Hjo folkhögskolas kantorsutbildning samt hållit 
kurser och föreläsningar runtom hela Sverige.   
Övningskör: Kursdeltagarna  

D. ATT LEDA BARNKÖR  

Antal deltagare: 12   
Pris: 2.100 kr    
Innehåll: Arbete med metodik, tonbildning, rörelse/koreografi , gestaltning/ dirigering, samt 
repertoarkännedom. Vi reflekterar över specifika barnkörsfrågor (8-12 år), körens utveckling 
och arbetar med både sakral och profan repertoar.  
Lärare: Anne Johansson, kördirigent. Initiativtagare till Brunnsbo musikklasser, 
universitetslektor i barn- och ungdoms- körsmetodik vid Högskolan för Scen och Musik i 
Göteborg samt konstnärlig ledare för Göteborgs Ungdomskör.  
 Övningskör: Sommarbarnkören  

J. ATT LEDA JAZZKÖR  

Antal deltagare: 12  
Pris: 1.800 kr 



 Innehåll: Arbete med jazzmusik arrangerad för kör, genretypiskt sångsätt, frasering, sväng, 
instuderingsmetodik, dirigeringsteknik samt mikrofonteknik.   
Lärare: Jesper Holm, dirigent och arrangör. Konstnärlig ledare för Touché Vocal Jazz 
Ensemble. Undervisar i rytmisk Vocal Leadership för Royal Academy of Music 
Aalborg/Aarhus i Danmark och i Holland. Undervisar och ger workshops i större delen av 
Europa och Kina.   
Övningskör: Kursdeltagarna  

 
Du anmäler dig genom att gå in på 
http://www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser/folder-och-
anmalningsblankett 
Där finns fullständig information. 
Ladda ner anmälningsblanketten, skriv ut den, fyll i den, skriv under och skicka till 
Körcentrum Syd 
Musikhögskolan i Malmö 
Box 8203 
200 41 Malmö 
Senast torsdag 11 maj 
 
Du kan också scanna in den underskrivna blanketten och maila till 
Johan.antoni@korcentrumsyd.lu,se 
Senast lördag 13 maj 
 
Frågor? Ring Johan Antoni 070-641 15 07 
 
Välkommen med din anmälan! 
 
Sveriges Körförbund 
Körcentrum Syd 
Föreningen Sveriges Körledare 
Sveriges Kyrkosångsförbund 
UNGiKÖR 
 
 
 
 
 


