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Välkommen till Dirigentoch körledarkurser 2022!
Välkommen till dirigent- och körledarkurser på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
Kurserna vänder sig till verksamma körledare som befinner sig
på olika nivåer i sitt körledarskap. I kursinformationen finns
information om förkunskapskrav för respektive nivå. Förkunskapskraven hjälper dig att bedöma vilken kurs som passar
dig.
Kursveckan inleds måndag 8 augusti kl 11:00 och avslutas med
eftermiddagskonsert lördagen den 13 augusti med efterföljande fest. Söndagen den 14 augusti är undervisningsfri och
räknas som hemresedag.
I slutet av maj läggs kursplaner och repertoarlistor för kurs A, B,
C D, M och L ut på arrangörernas hemsidor, se sista sidan.
Varmt välkommen med din anmälan!

Kurserna arrangeras i samarbete mellan
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Sommarkurser 2022
ANMÄLNINGSPERIOD:
21/3–1/5
A. Dirigentkurs elementär med
Anton Leanderson-Andréas

B. Dirigentkurs fortsättning med
David Lundblad

Pris
Aktiv deltagare 4500 kr.

Pris
Aktiv deltagare 5000 kr.
Auskultant 4500 kr.

Innehåll
Arbete med grundläggande färdigheter i
körledning såsom dirigering, instudering,
tonbildning och intonation.

Innehåll
Fördjupat arbete med dirigering,
instuderingsmetodik, interpretation,
tonbildning, intonation och klang.

Övningskör

Övningskör
Korister ur Lundakörer + kördeltagarna

Deltagarna
Förkunskapskrav
Kursdeltagare i Kurs A förväntas kunna
följande:
• Vara bekant med slagfigurer.
• Grundläggande notläsningsförmåga.
• Kunna spela stämmor på piano eller
annat (eget) instrument.
• God sångförmåga.
• Erfarenhet av att ha sjungit i kör.

Förkunskapskrav
Kursdeltagare i Kurs B förväntas kunna
följande:
• Vara väl förtrogen med samtliga
slagfigurer.
• God notläsningsförmåga.
• Grundläggande förmåga att spela piano
eller annat ackordinstrument.
• God sångförmåga.
• Erfarenhet av körledning och av att
sjunga i kör.

Anton Leanderson-Andréas

David Lundblad

Anton Leanderson-Andréas är körledare,
kompositör och undervisar sedan 2011 i
vokalensemble, kör och dirigering vid
folkhögskolorna Sjövik och Bollnäs.

Efter organistexamen vid Kungl. Musikhögskolan fortsatte David Lundblad sina
dirigentstudier studier vid SibeliusAkademin i Helsingfors, där han disputerade 2019.

Anton var med och bildade den prisade
och världsturnerande vokalensemblen
Vocado 2004, leder kören A Capriccio
och är regelbundet efterfrågad körledare
och pedagog.

David Lundblad är kormästare för
Dalasinfoniettans kör och dirigent
konstnärlig ledare för Falu kammarkör.
Han har komponerat flertalet verk för
kör och orkester samt en kammaropera.

JOH
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S<<
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C. Master Class med Krista
Audere
Pris
Aktiv deltagare 6000 kr.
Auskultant 5500 kr.
Innehåll
Arbete med avancerad repertoar, där du
utvecklar och fördjupar dina dirigent- och
körledarkunskaper. Master classen hålls på
engelska.
Övningskör
Palaestra Vokalensemble
Förkunskapskrav
Kursdeltagare i Kurs C förväntas kunna
följande:
• God förmåga att omsätta ett körpartitur
i relevant gestik.
• God notläsningsförmåga.
• Förmåga att spela piano i
repetitionsarbetet.
• God sångförmåga.
• Erfarenhet av att ha sjungit i kör.
• Erfarenhet av körledning, inklusive att
studera in musik med körer och arbeta
med tonbildning och interpretation.

Krista Audere
Krista Audere är lettisk dirigent baserad i
Amsterdam. Hon är återkommande engagerad
som gästdirigent för the Netherlands Chamber
Choir, the Dutch Radio Choir och Cappella
Amsterdam.
Krista är vinnaren av Eric Ericson Award 2021
och under säsongen 2022/23 är hon engagerad
till RIAS Chamber Choir, State Choir Latvia, the
Swedish Radio Choir, the MDR Leipzig Radio
Choir, the Bavarian Radio Choir, the Helsinki
Chamber Choir och the BBC Singers.
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Sommarkurser 2022
ANMÄLNINGSPERIOD:
21/3–1/5
D. Barnkör (8-12 år) med Pelle
Olofson

M. Ungdomskör (13-20 år) med
Ida Rosén Hamrå

L. Folkmusik och kör med
Johanna Thür

Pris
Aktiv deltagare 5000 kr.
Auskultant 4500 kr.

Pris
Aktiv deltagare 5000 kr.
Auskultant 4500 kr.

Pris
Aktiv deltagare 4500 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.

Innehåll
Repetitionsteknik och varierade
arbetsmetoder för instudering av musik i
exempelvis
• Instudering
• Repertoargenomgång för olika sättningar
• Övningar för utveckling av det sociala livet
i kören
• Improvisationsövningar
• Sceniskt arbete och fokusövningar
• Föreningsarbete

Övningskör
Sommarbarnkören.
Förkunskapskrav
Kursdeltagare i Kurs D förväntas kunna
följande:
• Vara väl förtrogen med samtliga
slagfigurer.
• God notläsningsförmåga.
• Grundläggande förmåga att spela
piano eller annat ackordinstrument.
• God sångförmåga.
• Erfarenhet av körledning och av att
sjunga i kör.

Övningskör
Sommarungdomskören
Förkunskapskrav
Kursdeltagare i Kurs M förväntas
kunna följande:
• Vara väl förtrogen med samtliga
slagfigurer.
• God notläsningsförmåga.
• Grundläggande förmåga att
spela piano eller annat
instrument.
• God sångförmåga.

Innehåll
• Sångsätt i folkmusiktraditionen
• Unison sång
• Lär känna grundmaterialet
• Behandling av vokaler, konsonanter
och ornament
• Folkliga koraler och dess historik
• Arrangering av folkmusik för kör
• Polskor och att tralla i kör
• Att samarbeta med folkmusiker
Övningskör
Kursdeltagarna
Förkunskapskrav
Kursdeltagare i Kurs L förväntas kunna
följande:
• Vara väl förtrogen med samtliga
• Vara bekant med slagfigurer.
• Grundläggande
notläsningsförmåga.
• Kunna spela stämmor på piano
eller annat (eget) instrument.
• God sångförmåga.
• Erfarenhet av att ha sjungit i kör.

• Erfarenhet av körledning och av
att sjunga i kör.

Pelle Olofson

Ida Rosén Hamrå

Johanna Thür

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. Nu är han
verksam i Hägerstens församling.

Ida startade upp Göteborgsoperans
barnkör 2009 och har sedan dess
jobbat med att utveckla körer för
barn och ungdomar vid
GöteborgsOperan.

Johanna Thür är verksam som organist
och körledare i Alingsås Christinae kyrka.
Med den egna fristående damkören
Ymna har hon sedan tidigt 2000-tal
arbetat på ett fördjupat sätt med folklig
sång i kör.

Ida är utbildad vid högskolan för scen
och musik i Göteborg med viola som
huvudinstrument och senare även i
kördirigering.

Foto: Tilo Stengel

Pelle har erhållit UNGiKÖR:s utmärkelse
Årets Barn- och Ungdomskörledare
2019.

Med Ymna och folkmusiken har hon
gjort ett stort antal konserter, runtom i
Sverige och i flera länder i Europa.
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Anmälan
Anmälningarna görs via Sensus hemsida, www.sensus.se/dirigentkurser, senast 1 maj 2022.
Kursplatserna fördelas utifrån den ordning anmälningarna registreras. Om antalet sökande överstiger
maxantalet för en kurs, så görs ett urval utifrån intervjufrågorna i anmälningsformuläret.
Bekräftelse på antagning skickas med mail i början av juni. Noterna skickas till dig, så det är
mycket viktigt att du i anmälan anger en korrekt sommaradress.

Pris och kost
I priset för varje kurs ingår
•
•
•
•
•

noter och annat kursmaterial
fem middagar (måndag-fredag)
fyra luncher (tisdag-fredag)
fika varje dag
avslutningsfest på lördagskvällen

FOTO: LEIF JOANSSON

Ange i din anmälan om du har kostönskemål/ matallergier.

Anmälan kurs C

Auskultation erbjuds på kurs B, C, D och M i

Till ansökan som aktiv i kurs C bifogas

mån av plats. Vi har plats för max 5 auskultanter per
kurs. Det är möjligt att auskultera i max en kurs.

• ett kortfattat CV
• en DVD/USB/digital länk till film, där du dirigerar en kör.
Filmen skall vara 3-6 minuter lång, visa din dirigering
framifrån eller från sidan samt hålla god ljudkvalitet. Urval
till kurs C baseras främst på de dirigeringskunskaper som
framgår av filmen.

Auskultanter i kurs C som önskar sjunga med i
övningskören får provsjunga vid kursstarten.
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SNABBFAKTA
Kurstid: Sommarens kurser äger rum
8-14 augusti.
Lokaler: Kurserna äger rum på
Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen
25.
Anmälan: görs via Sensus hemsida,
www.sensus.se/dirigentkurser, senast 1
maj 2022. Anmälan är bindande.
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. Se Körcentrum
Syds hemsida för tips på hotell i Malmö
Adress: Glöm inte ange korrekt
sommaradress i din ansökan!
Kontakt: Vid frågor kontakta
producent Sara Wilén
sara.wilen@korcentrumsyd.lu.se.

Dirigent- och körledarkurserna
arrangeras i samarbete mellan

• Körcentrum Syd / Musikhögskolan i Malmö
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Föreningen Sveriges Körledare
• Sensus studieförbund
• Sveriges Körförbund
• UNGiKÖR
• Equmeniakyrkans sångarförbund

Följ oss på Facebook!

Senaste versionen av katalogen finner du på
www.korcentrumsyd.lu.se

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ
Box 8203
Besöksadress:
Ystadvägen 25
Tel 040-32 54 50
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