SOMMERSKOLE

FOR SANGERE, KORLEDERE OG UNGE ORGANISTER
26. JULI – 1. AUGUST 2020 PÅ ORKESTEREFTERSKOLEN I HOLSTEBRO
NU OGSÅ MED

ORGELLINJE!

OrgelKlubben

Sommerskolen er
FOR KORLEDERE på alle niveauer, der ønsker en uge i skønne omgivelser med inspiration fra dygtige
undervisere, tid til faglig fordybelse og kollegialt samvær
FOR SANGERE i alderen 13-29 år, der har lyst til at arbejde med en række af landets bedste instruktører og
møde andre unge, der elsker at synge i kor

PÅ SOMMERSKOLEN MØDER DU

FOR UNGE ORGANISTER i alderen 13-29 år, der har lyst til at arbejde med en række af landets bedste
instruktører og møde andre unge, der elsker at spiller orgel

LOTTE SMITH-PETERSEN

OLE FAURSCHOU

Korlederlinje L med fokus på
børne- og juniorkor

Korlederlinje O med fokus på
ungdomskor

KATRINE I. KRISTIANSEN

LOUISE BOLL

Orgellinjen

Orgellinjen

KRISTIAN KROGSØE

LINE GROTH

Orgelmasterclass

Ensemblesang

MORTEN A. KROGH

CAMILLA ELVING HYTTEL

Sangundervisning

Sangundervisning

KASPER LYKKE HEDEGAARD

JOHANNA FRIDELL

Hørelære

Bodyworks

…OG EN MASSE ANDRE, DER ELSKER KOR!

SANGERLINJEN
Er du 13-29 år m/k og vil være en del af en
hel uges sang og fællesskab, så er Sommerskolen lige noget for dig!
Sangerne inddeles i hold efter niveau,
erfaring og alder og får undervisning i
sang, korsang, ensemblesang, hørelære
og bodyworks. Der vil være mulighed for
ekstra undervisning for dig, der ønsker
at blive yderligere udfordret med f.eks.
solosang, korlederskole, ekstra hørelære
eller bodyworks.
Samarbejdet med orgellinjen giver nye
muligheder for tværfaglig undervisning,
f.eks. sang og akkompagnement.
Fælles for alle sangere er morgenopvarmning, aftensang og festlig afslutningskoncert, ligesom der også bliver tid til en tur
ned i byen, hygge og snak på værelserne.
Alt det, der skaber den helt særlige sommerskolestemning.

MARIA, 14 ÅR
Jeg ELSKER Sommerskolen!!

JEMIMAH, 17 ÅR
FUK Sommerskole er som mit andet hjem.

DELFINA, 17 ÅR
En uge på Sommerskolen virker som en
årlig genopladning, hvor ens batterier bliver ladt op, og så er man klar til næste år.

JULIE, 14 ÅR
På Sommerskolen skal man bare komme,
som man er. Vi hygger os og har det sjovt.
Det er det vigtigste.

SARA, 15 ÅR
Sommerskole er noget af det bedste, man
kan opleve som sanger, men nok også
som korleder og underviser. At udvikle sig.

HANS CHRISTIAN, 17 ÅR
Sommerskolen er et sted, hvor alle aldre
og stemmer kan mødes om noget fælles,
uanset hvor man bor, eller hvem man er.

ORGELLINJEN
Er du 13-29 år m/k og spiller orgel - eller
spiller du klaver og kunne tænke dig at
prøve kræfter med orglet - instrumenternes dronning - er Sommerskolen et godt
tilbud til dig!
De unge organister inddeles i hold efter
niveau, erfaring og alder og undervises i
orgel, orgelkundskab og hørelære. Der vil
være mulighed for ekstra undervisning for
dig, der ønsker at blive yderligere udfordret, med f.eks. korlederskole, undervisning i akkompagnement eller ekstra
hørelære.
Organistlinjen kommer også på en udflugt
til Aarhus, hvor vi skal besøge Det Jyske
Musikkonservatorium, have undervisning
af domorganist Kristian Krogsøe og se
domkirkens nyrestaurerede orgel.
Også for organisterne er der fælles
morgenopvarmning, aftensang og festlig
afslutningskoncert, samt bytur og hygge på
værelserne. Alt det, Sommerskolen også er
kendt og elsket for.

KORLEDERLINJER
Både som ny og erfaren korleder vil du på
Sommerskolen finde faglig fordybelse, ny
inspiration og kollegialt fællesskab.
Korlederne vælger imellem Korlederlinje
L med fokus på korledelse for børne- og
juniorkor og praktikkor i alderen 13-16 år
(undervisning ved Lotte Smith-Petersen)
og Korlederlinje O med fokus på direktionsteknik og korledelse for ungdomskor
med ligestemmigt og blandet praktikkor
i alderen 16-29 år (undervisning ved Ole
Faurschou).
Der vil være mulighed for tilvalg af sangundervisning og morgenyoga eller i valgfag,
som koradministration og orgelundervisning for børn og unge.
Fælles for alle korledere er morgenopvarmning, stemme og sang, faglige oplæg
og workshops, udveksling af repertoire,
aftensang og afslutningskoncert, ligesom
hver dag rundes af med natmad i hyggeligt
selskab. Alt det, der skaber den helt særlige
sommerskolestemning – for voksne.

B E TA L I N G TILMELDING
O G
P R I S

Som sanger eller ung organist kan du tage på Sommerskolen selv eller
med andre fra dit kor eller din orgelklub, og som korleder kan du komme
med eller uden sangere – præcis som det passer dig. På Sommerskolen
sørger lederteamet for, at alle bliver en del af fællesskabet.
Tilmelding og betaling skal ske individuelt og senest 15. maj 2020.
Tilmeldingen er først gyldig ved betaling og er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingen foregår på Folkekirkens Ungdomskors hjemmeside. Gå
ind på www.fuk.dk, følg vejledningen – og spørg evt. din korleder eller
underviser til råds.
Prisen for Sommerskolen omfatter heldagsundervisning, alle materialer
og aktiviteter, indkvartering og fuld forplejning. Korledere indkvarteres i
enkeltværelser med bad, linned og håndklæde. Korsangere indkvarteres
tre sammen på værelser med adgang til bad og medbringer selv lagen,
sovepose/linned og håndklæde.
UNGE ORGANISTER

2.495 KR.

KORSANGERE

2.495 KR.

KORSANGERE – UDEBOENDE STUDERENDE
(10 PLADSER)

1.795 KR.

KORLEDERE

4.995 KR.

KORLEDERE – UDEBOENDE STUDERENDE
(5 PLADSER)

3.495 KR.

Betaling til Folkekirkens Ungdomskors konto i Nordea:
Reg.nr. 2450 konto-nr. 3495 188 042.

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

Alle er velkomne på Sommerskolen, men hvis du
ikke er medlem af Folkekirkens Ungdomskor, betales
200 kr. ekstra for deltagelse – beløb svarende til personligt medlemskab. Vær opmærksom på, at du sagtens kan være medlem uden at være klar over det, hvis
du f.eks. synger i et kirkekor eller er med i en orgelklub,
som er medlemmer via deres kirke.
Bliv medlem på medlem.fuk.dk
eller kontakt sekretariatet for information
om medlemskab.

LÆS MERE

Læs mere og tilmeld dig på
fuk.dk

KONTAKT

For yderligere oplysninger kontakt Folkekirkens
Ungdomskors sekretariat: fuk@fuk.dk/ 21 79 35 31

KURSUSLEDERE

ANNE LISE QUORNING KRISTINE VAD
alq@fredenskirken.dk koroest@fuk.dk
51 24 47 54 21 20 39 17

Der skal foretages én indbetaling pr. deltager med angivelse af deltagerens navn som ’tekst til modtager’. Dette er meget vigtigt og oplyses også
til kirkekontor eller andre, der står for indbetaling.
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