
KOST  
Middagar under kursveckan måndag-lördag ingår i priset. Ange på anmälningsblanketten om du har special-
kost, allergier eller liknande. Luncher under veckan ordnar du själv. Det finns tillräckligt med tid i schemat för 
att besöka någon av de många lunchrestaurangerna i närheten av Malmö högskola. 

LOGI
Kursdeltagarna ordnar själva med logi för kursveckan. Nedan följer några förslag och prisuppgifter (med 
reservation för ev. ändringar). Priserna avser kostnad per natt.

Grand Hotel Garden
Baltzargatan 20, 211 36 Malmö, 040-665 60 00
E post: info@grandhotelgarden.se
www.grandhotelgarden.se
Priser: Enkelrum 750:-/natt inkl. frukost
Uppge bokningsreferens: Sveriges Körförbund
Rummen finns bokade t.o.m 27 juni 2016 
Kostnadsfri avbokning av bokat rum kan göras fram till kl. 18.00 dagen före ankomst

STF Vandrarhem Malmö City 
Rönngatan 1, 211 47 Malmö, 040-611 62 20 
E-post: malmo.city@stfturist.se 
www.svenskaturistforeningen.se/malmocity
Rum med 1-6 bäddar, dusch/toalett i korridor eller på rummet. 

För ytterligare förslag, se www.malmo.se/hotel 
Man kan också kontakta: Malmö Turism, Centralstationen
211 20 Malmö, 040-34 12 00 
malmo.turism@malmo.se

Dirigent- och körledarkurser 
sommaren 2016

i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, 
UNGiKÖR, Malmö högskola och Musikhögskolan i Malmö

KOST OCH LOGI

Varmt välkommen till Malmö! hälsar Sveriges Körförbund, Föreningen Sveriges Körledare,  

Sveriges Kyrkosångsförbund, UNGiKÖR, Körcentrum Syd, Malmö högskola och Musikhögskolan i Malmö. 
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För nionde sommaren i rad ges kurser i kördirigering och körledning i Malmö, återigen på Malmö högskola, 
Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, nära Centralstationen i Malmö. Kursveckan startar efter lunch måndag 8  
augusti och avslutas med konsert i Mariakyrkan kl. 15:00 lördag 13 augusti och efterföljande fest. 

Kurserna vänder sig till verksamma körledare som befinner sig på olika nivåer i sitt körledarskap. I mitten av 
mars läggs repertoarlistor för kurs A, B, C, D och H ut på arrangörernas hemsidor, se nedan. Listorna hjälper dig 
att bedöma vilken kurs som passar dig. Repertoar för kurs G och I bestäms efter den 15 april.

Högskolepoäng: Tack vare samarbetet med Musikhögskolan i Malmö erhåller alla aktiva kursdeltagare med 
godkänt resultat 7,5 högskolepoäng första gången du går kursen. För att få kurspoängen ska din 
högskolebehörighet styrkas. Detta gör du genom att registrera dig på www.antagning.se senast 15 april 2016.  
Läs mer om detta på www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning.

Anmälan till kurserna görs på bifogad blankett som ska vara Körcentrum Syd, Musikhögskolan, Box 8203,  
200 41 Malmö tillhanda senast 15 april 2016. OBS: Anmälan är bindande. Till ansökan som aktiv i kurs C skall du  
bifoga ett kortfattat CV samt en DVD, som visar när du dirigerar en kör samt när du sjunger en valfri sång.  
Filmen skall vara 3-6 minuter lång, visa din dirigering framifrån eller från sidan samt hålla god ljudkvalité.

Urval I de fall vi får fler sökande till en kurs än vi kan erbjuda platser sker urval utifrån de intervjufrågor du har 
besvarat på sidan 2 i anmälningsblanketten. Vi beaktar också i vilken ordning anmälningarna har registrerats, 
så snabba dig på med din ansökan! Urval till kurs C baseras främst på de dirigeringskunskaper som framgår av 
DVD:n. Auskultanter i kurs C som önskar sjunga med i övningskören får provsjunga vid kursstarten. 

Pris: Som aktiv deltagare kostar kursen 3.200 kr. Som auskultant (åhörare) får man betala 2.500 kr. Kostnaden 
täcker kurslitteratur, fika, middagar under veckan, avslutningsfesten samt Sveriges Körförbunds administra-
tionskostnader.

Bekräftelse på antagning skickas med mail i slutet av april. Brev med praktisk information och noter kommer 
att skickas i början av juni. 

Välkommen med din ansökan!

Sveriges Körförbund: www.sverigeskorforbund.se
Föreningen Sveriges Körledare: www.korledare.se
Sveriges Kyrkosångsförbund: www.sjungikyrkan.nu
UNGiKÖR: www.ungikor.se
Körcentrum Syd: www.korcentrumsyd.lu.se

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 
8-14 augusti 2016

 Kurserna äger rum på Orkanen, Malmö högskola

Mats Bertilsson

Tone Bianca Sparre Dahl

Alexander Einarsson

Fredrik Winberg

Anna Högberg

Maria Nordenback-Kress

A. DIRIGENTKURS elementär
Antal deltagare: 10
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 kördirige-
ring vid Hjo folkhögskolas kantorsutbild-
ning samt hållit kurser och föreläsningar 
runtom hela Sverige.
Övningskör: Kursdeltagarna 
 

B. DIRIGENTKURS fortsättning
Antal deltagare: 8 
Innehåll: Fördjupat arbete med dirigering, 
instuderingsmetodik, interpretation, ton-
bildning, intonation och klang.
Lärare: Fredrik Winberg, dirigent för 
Västerås Kammarkör och Rikskören Pro 
Musica. Undervisar i musik och körsång vid 
Adolf Fredriks musikklasser och leder Adolf 
Fredriks Gosskör och Kammarkör. Lärare i 
dirigering och körmetodik vid Musikhögsko-
lan i Örebro.
Övningskör: Korister ur lundakörer 
 

C. DIRIGENTKURS avancerad
Antal deltagare: 6
Innehåll: Arbete med dirigering,  
instuderingsmetodik, interpretation och 
partiturstudier med utgångspunkt från 
avancerad körrepertoar.
Lärare: Tone Bianca Sparre Dahl,
Kördirigent och docent i körledning vid 
Norges Musikhögskola och dirigent för 
kammarkören Schola Cantorum i Oslo. 
Författare till körledningsboken Körkonst.
Övningskör: Ensemble SYD 
 

D. ATT LEDA BARNKÖR
Antal deltagare: 12
Innehåll: Arbete med metodik, tonbild-
ning, rörelse/koreografi, gestaltning/
dirigering, solmisation samt repertoarkän-
nedom. Vi reflekterar över specifika barn-
körsfrågor (8-12 år), körens utveckling 
och arbetar med både sakral och profan 
repertoar.
Lärare: Anna Högberg, rytmik- och sång-
pedagog och adjunkt i estetiska lärproces-
ser vid Södertörns högskola. Har tidigare 
arbetat vid University of Pretoria i Syd- 
afrika och College for the Arts i Namibia.
Övningskör: Sommarbarnkören 
 
 

G. ATT LEDA GOSPELKÖR 
Antal deltagare: 12
Innehåll: Arbete med metodik, dirige-
ring, rörelse och pianospel i gospelstil.  Vi 
bearbetar begrepp som tajming, klang, 
sound, uttryck och kommunikation samt 
stil- och genrekännedom. 
Lärare: Maria Nordenback-Kress,  
frilansande gospelsångerska, körledare, 
kompositör, pianist, ledare för Gospel 
Nation samt musikledare i Betlehemskyr-
kan, Stockholm.
Övningskör: Kursdeltagarna  
 
H. ATT LEDA UNGDOMSKÖR 
Antal deltagare: 12
Innehåll: Arbete med metodik, dirigering, 
tonbildning och ungdomsröstens utveck-
ling samt repertoarkännedom. Vi reflek-
terar över specifika ungdomskörsfrågor 
(14-19 år), körens utveckling och 
organisation samt arbetar med både 
sakral och profan repertoar.
Lärare: Alexander Einarsson, kördirigent 
och organist i S:t Petri kyrka, Malmö. 
Konstnärlig ledare för bl.a. ungdomskö-
ren S:t Petri Ungdomskör och kammarkö-
ren Petri Sångare.
Övningskör: S:t Petri Ungdomskör

I. ATT LEDA FOLKMUSIKKÖR
Antal deltagare: 12
Innehåll: Arbete med körmetodik inom 
folkmusikgenren: musikalisk och sånglig 
praxis, instuderingsmetodik, dirigering, 
arrangeringsteknik och repertoarstudier.
Lärare: Johanna Thür, organist och körle-
dare i Haga församling i  
Göteborg där hon leder sin egen kör 
Ymna, specialiserad på folkmusik. Hon 
skriver också arrangemang för kör i folk-
musikstil.
Övningskör: Kursdeltagarna

Johanna Thür

Frågor kring kurserna besvaras av 

Johan Antoni
Producent Körcentrum Syd
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se


