Dirigent- och
körledarkurser
9-15 augusti 2021
på Musikhögskolan i Malmö

A. Dirigentkurs elementär med Mikael Wedar

Pris: 4.000 kr.
Innehåll: Arbete med grundläggande färdigheter i körledning såsom dirigering, instudering, tonbildning och intonation.
Nivå: Deltagare ska kunna sjunga i stämmor och läsa noter, repertoarlista.
Mikael Wedar tog examen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och arbetar sedan
2012 som organist och körledare i Farsta församling, Stockholm. Under sin karriär har
Mikael jobbat med några av de främsta körerna, exempelvis Eric Ericsons Kammarkör,
Radiokören och St Jacobs Vokalensemble som han även grundade.
Övningskör: Kursdeltagarna.

B. Dirigentkurs fortsättning med Mats Nilsson

Pris: 4.200 kr
Innehåll: Fördjupat arbete med dirigering, instuderingsmetodik, interpretation, tonbildning,
intonation och klang.
Nivå: Deltagare ska kunna läsa noter för den reportoar som finns i repertoarlistan.
Mats Nilsson är professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och sedan
2009 ledare av Kungliga Musikhögskolans kammarkör. Han är även ledare för Maria Magdalena Kammarkör och Maria Magdalena Vokalensemble vid Maria Magdalena församling i
Stockholm.
Övningskör: Korister ur Lundakörer

C. Master Class with Josep Vila i Casañas

Cost: 5.000 SEK
Course description: Work with advanced repertoire together with international
choral conductor Josep Vila. Develop and increase your level of conducting and
your repertoire knowledge. This Master Class will be held in English.
Josep Vila i Casañas is a conductor, composer and pedagogue with a speciality in a cappella repertoire. He concucts the Lieder Camera Chamber Choir and
has served as the resident conductor of the Orfeo Catala Choral Society, the
Cor de Cambra of the Palau de la Musica Catalana, the Radiotelevision Espanola Choir and the World Youth Choir.
Choir: Palaestra Vocal Ensemble.
To the application for Course C, Master Class, you must attach a brief CV and a
digital link to a film that shows when you conduct a choir. The film should be 3 6 minutes long, show your direction from the front or from the side and maintain
good sound quality. Selection for Course C is mainly based on the conducting
skills shown in the film. OBS! Register at the latest april 30
Information about the application can be found at:
www.sensus.se/masterclass

D. Att leda barnkör med Pelle Olofson

Pris: 4.200 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.
Nivå: Deltagare ska kunna läsa noter för den reportoar som finns i repertoarlistan.
Pelle Olofson har arbetat som musiklärare på Adolf Fredriks Musikklasser 2000 - 2017 där
han även var ledare för Adolf Fredriks Gosskör och Adolf Fredriks Kammarkör. 2019 fick Pelle
utmärkelsen Årets barn- och ungdomskörledare.
Övningskör: Sommarbarnkören

E. Anti aging för rösten med Susanne Carlström

Pris: 4.000 kr
Innehåll: Anti-Aging för rösten är ett sångpedagogiskt koncept skapat av Elisabeth Bengtson-Opitz med målet att hålla rösten vital livet ut. Genom röst- och kroppsövningar lär vi oss
metoden samt hur man infogar arbetet med Anti-Aging i repetitionsarbete och dirigering.
Nivå: Deltagare ska kunna läsa noter för den reportoar som finns i repertoarlistan.
Susanne Carlström är sångpedagog och kördirigent samt certifierad pedagog i metoden AntiAging för rösten, efter studier för Elisabeth Bengtson-Opitz. Hon är utbildad i sång och dirigering
vid Kungliga Musikhögskolan och var 1992 - 2010 anställd i Radiokören.
Övningskör: Kursdeltagarna

Varmt välkomna till Dirigent- och körledarkurserna på Musikhögskolan i Malmö.
Kursveckan inleds måndag 9 augusti och avslutas med en digital konsert lördag 14 augusti.
Söndag 15 augusti är undervisningsfri och räknas som hemresedag.
OBS! Följ vår uppdaterade pandemi-information här.

Anmälan: görs digitalt via www.Sensus.se/dirigentkurser, senast 30 april för kurs C och senast 31 maj för övriga kurser.
I de fall vi får fler sökande till en kurs än vi kan erbjuda platser sker urval utifrån de intervjufrågor du besvarar i samband med din
digitala anmälan.
Lokaler: Kurserna äger rum på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
Kost: Luncher och middagar under kursveckan ingår i priset. Ange i din anmälan om du har matallergier.
Logi: Kursdeltagarna ordnar själva med logi för kursveckan. Läs mer på Körcentrum Syds hemsida för tips på hotell i Malmö,
www.korcentrumsyd.lu.se.
Kontakt: Vid frågor kontakta producent Maria Videll: maria.videll@korcentrumsyd.lu.se.
Dirigent och körledningskurserna arrangeras i samarbete mellan: Körcentrum Syd, Föreningen Sveriges Körledare,
Sensus riksförbund, Sveriges kyrkosångsförbund, Sveriges körförbund och UNGiKÖR

