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Gå på nodejagt her og find links til kormusik:
www.nodebibliotek.dk. 
Her finder du nodedatabasen, der bl.a.  angiver forslag 
til korsatser til hele kirkeåret.

Nodebiblioteket drives i et samarbejde mellem Folke-
kirkens Ungdomskor, Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter og Folke kirkens Kirkemusikskoler.

”For mig som korleder er det guld værd at 
kunne finde ro og fordybe sig i nyt reper
toire på studiedagene; det er lige præcis den 
slags påfyldning, der gør, at jeg har noget at 
 arbejde med den kommende sæson.” 
Majken Back Kirkegaard, musikpædagog og korleder

”Studiedagene er meget givende og inspi
rerende: Man møder andre organister, kan 
udveksle erfaringer og arbejde fokuseret i et 
inspirerende miljø. Måske har jeg stof nok til 
et år, men jeg kommer helt sikkert igen!” 
korleder

”Nodebiblioteket er en guldgrube af kor
musik og korlitteratur – her oser af faglighed, 
arbejdsro, engagement, nysgerrighed og 
viden.” 
Hanne Korsgaard, korleder”

”
”

NODEBIBLIOTEKET 
I LØGUMKLOSTER

en verden fuld af
korinspiration

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR



Kormusik til enhver type kor
• Spirekor, børnekor, juniorkor, ungdomskor, voksenkor
• Én- og flerstemmigt, for lige stemmer og for blandet kor

Kormusik i mange musikalske genrer og stilarter
• Klassisk, rytmisk, populær, musical
• Gammelt og nyt – fra alle perioder
• Dansk, skandinavisk, engelsk, tysk, latin
• Salme- og sangsamlinger

Litteratur om og idémateriale til
• Salmesang og rytmik for babyer, småbørn og demensramte
• Kormetodik, korledelse, stemmeteori, pædagogik, psykologi
• Liturgi, musikgudstjenester, kirkeårets kormusik
• Musikteori, hørelære, musikhistorie

BESØG NODEBIBLIOTEKET! 

NODEBIBLIOTEKETS SAMLING OMFATTER

Her kan du finde inspiration til korarbejdet. Nodebiblioteket ligger i den skønne  gamle 
bygning, ’slottet’, som huser Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).  Bygningen 
ligger lige op ad Løgumkloster Kirke og Løgumkloster Refugium. 

14.500 registrerede noder og bøger udgør Nodebibliotekets samling, 
der omfatter såvel udgiven som ikke-udgiven kormusik. Samlingen, som 
er opbygget gennem mere end 50 år, fornys løbende med kornoder og 
litteratur om korpædagogik og- metodik. 

Studiedagene i juni måned giver hvert år alle korledere i Folkekirkens 
Ungdomskor mulighed for, gratis, at fordybe sig i Nodebibliotekets ma-
teriale (se tidspunkter og information i vedlagte indstik).

Du er velkommen på Nodebiblioteket året rundt for at søge nyt kor-
repertoire og inspiration. Et besøg aftales nærmere med stedets biblio-
tekar, som også kan vejlede ved materialesøgning på biblioteket/data-
basen.  

To flygler og et klaver er tilgængelige i de smukke, historiske rum, 
hvor du i fred og ro kan gennemspille det materiale, du finder. Her er 
plads til at sidde med pc og søge i databasen. Nodebiblioteket er tilgæn-
geligt for alle medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor.


