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SOMMERSKOLE

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. 

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.



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

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.

“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 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.


