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Ved at skabe enkle korkoreografier får korets visuelle fremtræ-

den og præsentation nyt liv med nye dimensioner for både korsan-

ger, menighed og publikum – ved både gudstjeneste og koncert. 

Astrid Vang-Pedersen underviser i koncertdesign – et univers, 

hvor musik, rum, lys, bevægelse og enkel koreografi smelter 

sammen til ét hele. Det styrker den musikalske oplevelse, kor-

sangernes medskabende engagement og tilstedeværelse, samt 

korets sociale sammenhængskraft. 

Kursusdagen byder på oplæg, korsang og praktiske øvel-

ser i at skabe bevægelse og helhed.

Giv korsangen og musikken en ekstra 
dimension med koreografi og bevægelse

Sammenhold og den sociale lim i koret er i fokus ved dette kur-

sus, som også giver idéer til at udvikle musikalsk medejerskab 

hos korets sangere – eller endda medskabende korsangere. 

Anne Lise Quorning og Jonas Rasmussen vil gennem korlege, 

solmisation, vocal painting og fagter komme rundt om mange 

af de facetter, der kræves for at skabe et engagerende og trygt 

kormiljø, som fremmer fastholdelsen af korsangere i børnekor 

såvel som ungdoms- og voksenkor. Korsangere skal glæde sig 

til at komme til kor – hver uge!

Få nye idéer og inspiration til 
glæde og fællesskab i dit kor

Korglæde Korkoreografi

TID OG STED 
Fredag 8. september 2023, kl. 10-16

Klostermarkskirken, Ahorn Alle 46c, 4100 Ringsted

Fredag 15. september 2023, kl. 10-16

Kristkirken, Haderslevvej 38a, 6000 Kolding

PRIS INKL. FROKOST
800 kr. for medlemmer / 1.000 kr. for øvrige

TILMELDING 
Tilmelding pr. mail senest 14 dage før kursusdagen 

til kursus@korliv.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER
 www.korliv.dk, kursus@korliv.dk, 21 20 70 51 

TID OG STED 
Fredag 22. september 2023, kl. 10-16

Sankt Hans Kirkes Sognegård, Sankt Hans Plads 2, 5000 Odense

Fredag 19. april 2024, kl. 10-16

Fredenskirken, Sjællandsgade 34, 7400 Herning

PRIS INKL. FROKOST
800 kr. for medlemmer / 1.000 kr. for øvrige

TILMELDING 
Tilmelding pr. mail senest 14 dage før kursusdagen til 

kursus@korliv.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
www.korliv.dk, kursus@korliv.dk, 61 36 68 80

Kordirigenten sætter fokus på udvikling af korlederens direktion, kor-

prøvemetodik og lederskab. Efteruddannelsen indeholder bl.a. under-

visning i direktionsteknik, korprøvens opbygning, samt korlederens kropsbe-

vidsthed og korlederrolle. 

Forløb

Efteruddannelsen forløber over 4 moduler i foråret 2024. Mellem hvert modul 

får deltagerne tre individuelle coachingsessioner med selvvalgt coach. Det 

hjælper korlederne med at overføre den tillærte viden og redskaber fra mo-

dulerne til egne korprøver, koncerter og gudstjenester. 

Undervisere

Jonas Rasmussen er gennemgående underviser ved modulerne, og Alice Gra-

num, Morten Schuldt-Jensen og Ole Faurschou står for en del af undervisningen.

Kordirigenten 
Efteruddannelse for korledere i 
kordirektion og musikalsk ledelse

TID OG STED
Alle moduler foregår i Roskilde Domkirkes 

Konventgård, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

Modul 1: Direktion og prøveteknik 

Fredag 26. januar 2024 kl. 10-16

Formiddag og eftermiddag v/ Jonas Rasmussen 

Modul 2: Krop, stemme og øre

Fredag 23. februar 2024 kl. 10-16

Formiddag v/ Jonas Rasmussen og

Eftermiddag v/ Alice Granum

Modul 3: Klang og udtryk 

Fredag 22. marts 2024 kl. 10-16

Formiddag v/ Jonas Rasmussen og 

Eftermiddag v/ Morten Schuldt-jensen

Modul 4: Formidling og fortolkning

Fredag 19. april 2022 kl. 10-16

Formiddag v/ Jonas Rasmussen og 

Eftermiddag v/ Ole Faurschou 

PRIS INKL. FROKOST
4.800 kr. for aktive kursusdeltagere (inkl. Coaching)

2.800 kr. for passive kursusdeltagere (ekskl. Coaching)

800 kr. for studerende (ekskl. Coaching)

TILMELDING
Pr. mail senest 4. januar 2024

Skriv til kursus@korliv.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER
www.korliv.dk

kornord@fuk.dk 

2120 7051

MÅLGRUPPE
Efteruddannelsen retter sig mod både den erfarne og 

mindre erfarne korleder, der arbejder med blandet eller 

ligestemmigt ungdoms- og voksenkor. Repertoiret 

spænder over kirkeligt og verdsligt, klassisk og rytmisk 

musik – dog med fokus på det klassiske korrepertoire.

Du kan deltage som aktiv eller passiv. Som aktiv 

deltager får du undervisning tilpasset netop dig i et 

trygt og inkluderende miljø. Som passiv deltager 

observerer du undervisningen og kan trække vigtig 

læring ind i din egen korvirkelighed. På efteruddan- 

nelsen kan der være 8 aktive og 20 passive deltagere.

Ved at styrke korlederens kompetencer og overblik i korprøven, 
opnår både kor og korleder sammen mere overskud til at udvikle 
det musikalske udtryk og et fælles mål i musikken.



KURSUS

4

Bring fornyelse til dit repertoire ved en syngende kursusdag 

med indslag fra de tre inspirerende komponister Kirsten Juul 

Seidenfaden, Erik Bjørn Lund og Lasse Toft Eriksen, som på skift 

introducerer egne værker for børne-, ungdoms- og voksenkor. 

Der vil desuden være nodeudstilling fra forlagene Mixtur og 

Dansk Sang, samt en repertoiregennemgang ved Jonas Ras-

mussen, der medbringer en skøn blanding af nye og gamle favo-

ritsatser for både ligestemmigt og blandet kor. 

Mød de tre komponister og fyld 
repertoirekufferten med ny skøn musik

Få en smagsprøve på Sommerskole med 
én eksklusiv kur susdag for korledere.

Repertoireguld Smag på Sommerskole

TID OG STED 
Fredag 31. maj 2024, kl. 10-16

Skive Kirke, Frederiksdal Alle 1a, 7800 Skive

PRIS INKL. FROKOST
800 kr. for medlemmer / 1.000 kr. for øvrige

TILMELDING 
Tilmelding senest 16. maj 2024 pr. mail til kursus@korliv.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 www.korliv.dk, kursus@korliv.dk, 21 20 70 51

TID OG STED
Tirsdag d. 25. juli 2023, kl. 10-17

Løgumkloster Højskole

PRIS INKL. FROKOST
900 kr. 

TILMELDING
Tilmelding senest 23. juni pr. mail til kursus@korliv.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
www.korliv.dk, kursus@korliv.dk, 21 20 70 51 

For korsangere, 
korledere og 
unge organister 
Søndag 23. – lørdag 29. juli 2023 
Løgumkloster Højskole

Orgelmasterclass 
med Gunnar Idenstam
I samarbejde med Orgelklubben

Sommerskole er et unikt tilbud til korledere, unge korsangere 

og organister. Fra d. 23. – 29. juli mødes 75 unge sangere og  

organister og 12 korledere i Løgumkloster for at arbejde passio-

neret med god musik – i fællesskab og hver for sig. 

Som en del af Sommerskole kan du som korleder få en smags-

prøve på den faglige fordybelse, inspiration og kollegiale fæl-

lesskab på en eksklusiv kursusdag i Løgumkloster med master-

class og undervisning for korledere. 

SOMMER
SKOLE



SOMMERSKOLE PÅ SOMMERSKOLE MØDER DU 

Anne Lise Quorning
Korlederlinje A med fokus på 
metodik og korledelse for 
børne- og juniorkor

Jonas Rasmussen
Korlederlinje J med fokus på 
direktionsteknik og korledelse 
for ungdomskor

Katrine I. Kristiansen
Orgellinjen

Erik Kolind 
Orgellinjen

Louise Boll 
Orgellinjen

Gunnar Idenstam
Orgelmasterclass

Sigrid Damsager 
Ensemblesang

Morten A. Krogh 
Sangundervisning

Camilla Hyttel
Sangundervisning

Kasper Lykke Hedegaard 
Hørelære

Johanna Fridell 
Bodyworks

Orgellinjen
For unge organister

Forløbet er 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. Hvis du spiller kla-

ver og kunne tænke dig at prøve kræfter med orglet, er Som-

merskole også et godt tilbud til dig! 

Organisterne bliver underviset i orgel, orgelkundskab, en-

semblesang og hørelære. Der vil være mulighed for ekstra un-

dervisning for dig, der ønsker at blive yderligere udfordret med 

f.eks. korlederskole, solosang eller ekstra hørelære. 

Organistlinjen kommer også på udflugt til Haderslev Dom-

kirkes skønne orgler, og der vil være masterclass og koncert 

med den fantastiske svenske organist, Gunnar Idenstam.

Fælles med sangerne er morgenopvarmning, aftensang og 

afslutningskoncert samt tid til hygge og snak med alle de andre. 

Korlederlinjer
For korledere 

Forløbet 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. 

Du kan vælge mellem: 

Korlederlinje A ved Anne Lise Quorning, der underviser i meto-

dik og korledelse for børne- og juniorkor og praktikkor i alderen 

13-16 år.

Korlederlinje J ved Jonas Rasmussen, der underviser i direk-

tionsteknik og korledelse for ungdomskor med praktikkor i 

alderen 16-29 år. Der vil desuden være mulighed for tilvalg af 

bl.a. sangundervisning, dans og morgenyoga. Fælles for alle 

korledere er morgenopvarmning, Krop i Koret, faglige oplæg 

og workshops, udveksling af repertoire, aftensang, afslutnings-

koncert og natmad hver aften i hyggeligt selskab.

Sangerlinjen 
For korsangere

Forløbet er for alle unge og køn i alderen 13-29 år, der elsker 

at synge i kor sammen med andre unge og arbejde med en 

række af landets bedste korinstruktører. Har du lyst til at bliver 

en del af en hel uges sang og fællesskab, så er Sommerskole 

lige noget for dig!

Sangerne inddeles i seks hold efter niveau, erfaring og alder 

og får undervisning i sang, fælleskor, ensemblesang, hørelære 

og bodyworks. 

Der vil være mulighed for ekstra undervisning for dig, der 

ønsker at blive yderligere udfordret med f.eks. solosang, ekstra 

hørelære eller musical og dans. 

Fælles for alle sangere er morgenopvarmning, aftensang og 

festlig afslutningskoncert, ligesom der også bliver tid til en tur 

ned i byen og masser af hygge og snak på værelserne. 

Sommerskole
Sommerskole er et unikt tilbud til korledere, korsan gere og unge organister. Her er musik og 
fællesskab i centrum, når vi i seks dage og nætter arbejder passioneret med god musik og 
sang – sammen og hver for sig. Vi har fokus på trivsel og samarbejde, så alle bliver en del 
af fællesskabet.

“Sommerskole er det 
man hvert år ser frem 
til – fyldt med dejlige 
mennesker, sang og et 
fantastisk fællesskab.”
Maria Skrydstrup, 18 år

“Sommerskole er et sted 
med plads til alle. Der 
er et trygt fællesskab 
og rum, hvor man har 
lyst til at lære.”
Maya My, 19 år



KORLIVs otte stiftskredse er båret af de frivillige korlederildsjæle, der årligt af-

holder flere korstævner og arrangementer. Som oftest er det stævner, hvor en 

udefrakommende instruktør arbejder med de mange korsangere, der kommer 

fra flere af stiftskredsens kor. Korsangerne følges ofte (men ikke altid) med egen 

korleder – og sommetider møder korledere op helt uden korsangere, for som 

korleder inspireres man af instruktørens arbejde og af det uundværlige kollegiale 

netværk med de andre fremmødte korledere. 

Der afholdes stævner for spirekor, børnekor, drengekor, ungdomskor, voksenkor, 

gospelkor m.m.

Hold øje med kalenderen på www.korliv.dk og læs stiftskredsenes nyhedsbreve.

Korstævner med 
sang og fællesskab 
Kom med til de mange stævner og mærk 
suset af det helt store korfællesskab

Aalborg Stiftskreds 
v/ formand Laila Høgild Nielsen: 

aalborg@korliv.dk

Aarhus Stiftskreds 
v/ formand Brian Stenger Poulsen: 

aarhus@korliv.dk

Fyn Stiftskreds 
v/ formand Bjørn Krog Thesbjerg:

fyn@korliv.dk

Haderslev Stiftskreds 
v/ formand Lasse Sørensen:

haderslev@korliv.dk

AK TIVITE TER

København/Helsingør Stiftskreds 
v/ formand Susanne Østergaard:

kobenhavn-helsingor@korliv.dk

Roskilde/Lolland-Falster Stiftskreds
v/ formand Karina Agerbo:

roskilde-lolland-falster@korliv.dk

Ribe Stiftskreds 
v/ formand Hanne Degn:

ribe@korliv.dk

Viborg Stiftskreds 
v/ formand Lotte Smith-Petersen:

viborg@korliv.dk

Norbusang 
i Danmark
i 2024

Norbusang er en sammenslutning af 

de nordiske landes kororganisationer 

for børn og unge. Hvert år arrange-

res en stor festival i ét af de nordiske 

lande, og i 2024 vil Norbusang finde 

sted i Danmark i Kristi Himmelfart-

dagene den 8. – 12. maj. 

I løbet af 2023 vil www.korliv.dk og 

www.norbusang.org blive opdateret 

med flere informationer om program 

og indhold, ligesom der vil komme nyt 

i KORLIVs nyhedsbreve og KORLIV-

bladet.

Norbusang er et nordisk 
korfællesskab, der én gang 
årligt samler kor fra hele 
norden i et af de nordiske 
lande. I 2024 samles korene 
i Danmark.
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KORLIVs Sommerskole

Alle er velkomne på Sommerskole. Hvis 

du ikke er medlem af KORLIV 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.korliv.dk 

eller kontakt sekretariatet for

information om medlemskab. 

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ

www.korliv.dk

KONTAKT KORLIV

sekretariat@korliv.dk / 21793531

KURSUSLEDER 

Hanne Korsgaard

korsyd@korliv.dk

KORLIVs Sommerskole gennemføres 

i samarbejde med Orgelklubben, 

Løgumkloster Kirkemusikskole og 

Løgumkloster Kirke.

KORLIVs Sommerskole 2023

er støttet af Statens Kunstfond og

Frobeniusfonden. 

Fotos: Per Rasmussen

TILMELDING 

Tilmelding og betaling skal ske indivi-

duelt og senest 15. maj 2023. Tilmeld- 

ingen er først gyldig ved betaling og er 

bindende efter tilmeldingsfristens ud-

løb. Tilmelding foregår på KORLIVs 

hjemmeside www.korliv.dk

GRUPPE ELLER INDIVIDUELT

Som sanger og ung organist skal du til-

melde dig individuelt – også hvis I er en 

gruppe fra dit kor dit kor eller din orgel-

klub. Som korleder kan du komme uden 

sangere eller tage sangere fra dit kor 

med på Sommerskole, der også skal 

tilmeldes individuelt. På Sommerskole 

sørger kursusledere og ungdomsledere 

for, at alle bliver en del af fællesskabet.

PRIS 

Betaling for Sommerskole inkluderer 

heldagsundervisning, alle materialer 

og aktiviteter, indkvartering og fuld 

forplejning. Korledere indkvarteres 

i enkeltværelser med bad, linned og 

håndklæde. Korsangere indkvarteres 

flere sammen på værelser med adgang 

til bad og medbringer selv lagen, sove-

pose/linned og håndklæde. 

TILMELDING TIL SOMMERSKOLE

PRIS FOR MEDLEMMER

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

Betaling til KORLIV – folkekirkens 

kororganisation på konto i Nordea: 

Reg.nr. 2450 konto-nr. 3495 188 042. 

• Der foretages én indbetaling  

 pr. deltager. Husk at anføre 

 deltagernavn og linje i "tekst til 

 modtager".

•  Oplys anden indbetaler 

 – fx kirkekontor, forældre – at 

 angive deltagernavne + linje i 

 betalingen.

* Der vil være tillæg på 1000 kr. for 

sangere og organister, der er nødt til 

at bo på enkeltværelse.

For stævner i din lokale kreds kontakt:



Hvert år i juni måned har kor-

ledere i KORLIV en fantastisk 

– og gratis – mulighed for i 1-3 dage 

at fordybe sig i Nodebib liotekets 

samling og videreudvikle korarbejdet 

i et fagligt inspirerende miljø. 

 Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter stiller deres skønne 

studielejligheder frit til rådighed. 

Der er køkkenfaciliteter i forbindelse 

med værelserne, og det er muligt at 

tilkøbe måltider på Løgumkloster 

Refugium. Værelserne fordeles efter 

først til mølle-princippet, og der er et 

begrænset antal pladser. Ved studi e- 

dagene står både faglig konsulent 

Gitte Preussler og bibliotekar An-

nette Brøchner Lindgaard klar med 

råd og vejledning. 

Der adgang til Nodebiblio teket for 

alle interesserede. Mange benytter 

nodesamlingen, når de tilrettelæg-

ger repertoire for den kommende 

korsæson.

NODEBIBLIOTEKETS 

STUDIEDAGE 
2023: 5.-16. juni (uge 23-24) 

2024: 3.-14. juni (uge 23-24)

YDERLIGERE OPLYSNINGER
www.korliv.dk 

www.nodebiblioteket.dk

nodebiblioteket@korliv.dk 

21 68 82 36

Nodebibliotek 
og studiedage
Nodebiblioteket ligger i Løgumkloster og er en 
kornode- og bogsamling på næsten 15.000 titler 
kormusik og musikpædagogisk litteratur. 

KorTools er en ny digital plat-

form, hvor du kan lade dig in-

spirere, lige når det passer dig. Siden er 

helt gratis at bruge og indeholder både 

videoer og artikler samt materiale, du 

kan downloade, printe ud og hænge op 

i korlokalet. KorTools lanceres primo 

2023 og vil hele tiden blive opdateret 

med nyt indhold, eftersom der hvert år 

er nye bidragsydere tilknyttet. I 2023 

kan man fx hver måned se nye videoer 

af forfatterne bag ”Musik for mange 

ører” Pernille Bøge, Clara Smedega-

ard og Hanna Rose Jørgensen samt 

stifterne af Børnekorakademiet Pia 

Boysen og Margrethe Enevold. Derud-

over ligger der allerede nu et stort bag-

katalog af faglige artikler og alle 100 

staldtips af Jonas Rasmussen, som 

har kørt hver uge på KORLIVs Face-

bookside siden 2021.

Forårsmodul 
Ungdomsleder i musik 
og fæl lesskab

TID OG STED
D. 10-11. marts 2023, Dalum 

Landbrugsskole, Odense

Sommermodul 
Ungdomsleder i leg 
og organi sation

TID OG STED
D. 21-22. juli 2023, 

Løgumkloster Højskole 

PRIS
Gratis

TILMELDING
Tilmelding pr. mail senest 14 dage før 

kursusdagen til alq@fredenskirken.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Skriv eller ring til Anne Lise Quorning:

alq@fredenskirken.dk / 51 24 47 54.

Læs mere på korliv.dk 

Med støtte 

fra DFS

KorTools
Din digitale værktøjskasse 
og inspirator i dit korliv

Savner du et skub i dit korarbejde? Nye øjne på korets klang eller repertoire?  

Inspiration til en ny tilgang til korprøven – eller noget helt andet? Så få besøg af 

en coach! 

Coaching er et tilbud om inspiration til korarbejdet i dit eget kor – en mulighed for 

vejledning og sparring med udgangspunkt i din korhverdag. Du vælger selv fokus-

område for dit forløb og en coach, der passer til netop dine behov, fagligområde og 

kompetencer. Vi vejleder dig gerne i hvilken fagpersoner, der passer til netop dine

behov.

Kontakt din korkonsulent eller skriv til kursus@korliv.dk med en kort beskrivelse 

af, hvad du gerne vil fokusere på. Sammen finder vi frem til, hvem der kunne være 

den helt rigtige coach for dig. Coachen kan bevilges til ét eller flere besøg. 

Coachingforløb er gratis for medlemmer af KORLIV.

“Coaching gav mig en enestående mulighed for at dykke 
ned i detaljen i korfaget sammen med en fagperson –
detaljen gjorde den store forskel i det daglige korarbejde.”
Birgitte Bonde, korleder på Mors 

AK TIVITE TER AK TIVITE TER
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COACHING
Et unikt tilbud om faglig udvikling for korledere

Nyt
ungdomsleder
kursus 
KORLIVs ungdomslederkursus 
er et nyt tiltag for unge mellem 
16 og 29 år i korlivet, der ønsker 
at blive gode til at lede andre 
unge og skabe trivsel i fælles-
skaber i kor- og foreningslivet. 
Det er gratis at deltage i de to 
indholdsrige og alsidige 
kursusmoduler.

Besøg KorTools på www.korliv.dk/kortools. 

For yderligere oplysninger kontakt redaktør 

Jonas Rasmussen på kornord@korliv.dk



KORLIV – folkekirkens kororganisation er en medlemsorgani-

sation for alle kor og korledere i og udenfor kirken. KORLIV er en 

landsorgani sation med ca. 850 medlemskor, der hver uge samler 

over 12.000 børn, unge og voksne om musikalsk udfoldelse, so-

cialt fællesskab og en for trolighed med sang og musik. KORLIV 

arbejder for at styrke sangen til glæde for den enkelte, kirken, 

skolen og samfundet. KORLIV samler kor og korledere i et fagligt 

fællesskab og tilbyder nye kompetencer gennem kurser, konsu-

lentbistand, stævner og individuelle coachingforløb. Læs mere 

om KORLIVs mange alsidige aktiviteter og medlemstilbud i de 

lokale stiftskredse og på landsdækkende niveau. 

Bliv medlem og støt op om det danske korliv – som kor, korleder eller menighedsråd. www.korliv.dk

INFORMATION OG TILMELDING TIL KURSER
Kontakt korkonsulenterne på kursus@fuk.dk / 21 20 39 17.

BETALING FOR DELTAGELSE I KURSER
Deltagergebyr overføres til KORLIVs konto: 2450 – 07 242 747 22

Husk at anføre dato for kursus + deltagernavn i "tekst til modtager". 

KORLIVs kurser 2023/24 er støttet af Statens Kunstfond 

og udbydes i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler. 

Korkonsulent Nord, Jonas Rasmussen 

kornord@fuk.dk, 21 20 70 51 

Dækker stiftskredsene Viborg, Aarhus og Aalborg.

Korkonsulent Syd, Hanne Korsgaard Sundbøll 

korsyd@fuk.dk, 21 20 70 56 

Dækker stiftskredsene Fyn, Haderslev og Ribe.

Korkonsulent Øst, Kristine Vad 

koroest@fuk.dk, 21 20 39 17. Dækker stiftskredsene 

København/Helsingør og Roskilde/Lolland-Falster.

KONTAKT KORLIVS KORKONSULENTER

Fotos: Per Rasmussen. 


