2016
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Løgumkloster Kirkemusikskole
Babysalmesangskursus v/ Karin Elkjer
29.-31. august i Løgumkloster
Musik og gudstjeneste med mindre
børn v/ Karin Elkjer 21.-23. sept. i Løgumkloster
Stævne i europæisk kirkemusikforening
(EKEK) - åbent for eksterne deltagere
22.-26. september i Løgumkloster
Orgelekskursion til Schnitger-orgler
i Stade og Altes Land v/ H.C. Hein, m.fl.
ultimo september- primo oktober
Byggesten til spirekoret – En kursusdag
med fokus på spirekoret
v/ Mirjam Lumholt og Nadja Enevoldsen
Lørdag d. 29. okt. i Søndermarkskirkens
sognehus, Vejle
Inspirationsdage i spansk og italiensk
orgelmusik v/ Hans Chr. Hein
4. og 18. nov. i Løgumkloster
”Børnekor Basis” v/ Susanne Wendt og
Marlene Lollike. 6 fredage fra 18. nov.
på Odense Musikskole
2 kursusdage i sang/stemmelægning
v/ Kamma Bidstrup og Tinebeth Hartkopf i Løgumkloster. Tidsp. følger
Kursus i messesang - for præster og
organister - v/ Finn Rosenberg og Thomas Krogh i Løgumkloster. Tidsp. følger

Sjællands Kirkemusikskole
Kirkemusikkens dag – Salmer og salmesang - For alle med interesse for kirke og
kirkemusik - Torsdag d. 16. juni på
Emmaus galleri og kursuscenter, Haslev
Netværksdag for undervisere i Babysalmesang - Børnehaven på besøg i kirken Mandag d. 29. aug. i Dyssegårdskirken
Generalbas, især på cembalo
Bliv fortrolig med at anvende cembaloet
til kirkens koncerter - Kursus på lille hold
5 torsdage fra 8. sept. i Roskilde
”In lumine Domini” - gennemgang af orgelværket v/ Flemming Christian Hansen
Mandag d. 12. sept. i Vejleå Kirke
Byggesten til spirekoret – En kursusdag
med fokus på spirekoret
v/ Mirjam Lumholt og Nadja Enevoldsen
Lørdag d. 5. nov. i Enghave Kirke, Kbh.
3 dage med Inspiration for kirkesangere Undervisning på Master class lørdag d. 20. nov., 11. feb. og 18. marts.

”Børnekor Basis” v/ Susanne Wendt og
Marlene Lollike. 6 fredage fra 4. nov. i
Nørrevangskirken, Slagelse
Musik i kirken med de 1-3-årige - Metodik samt praktik med småbørn - 4 dage,
med Anne-Mette Riis. Tid og sted følger
Nærmere oplysninger på
www.kirkemusikskole.dk

www.kirkemusikskole.dk

2016
EFTERÅR

Vestervig Kirkemusikskole
Den gode korklang – inspirationsdag
for voksenkor og deres korledere
v/ Ole Faurschou lørdag d. 24 sept.
på Vestervig Kirkemusikskole
De Kirkelige handlingers liturgi og
musik - for præster og kirkemusikere
v/ Lektor Jørgen Kjærgaard
mandag d. 10. oktober på Vestervig
Kirkemusikskole
Repertoire til advent og jul for orgel/
trompet og orgel
v/ rektor Tine Fenger Pedersen og organist/trompetist Hans Henrik G. Larsen
mandag d. 24. oktober på Vestervig
Kirkemusikskole og i Vestervig Kirke
Byggesten til spirekoret – En kursusdag
med fokus på spirekoret
v/ Nadja Enevoldsen og Mirjam Lumholt
fredag d. 4. november i Skt. Lukas Kirke,
Aarhus
Korlederstemmen
Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven
5 kursusmoduler og individuel sangundervisning mellem modulerne
Første gang fredag d. 7. okt. i Silkeborg
Kurset er arrangeret af FUK og udbydes i
samarbejde med Vestervig Kirkemusikskole
og Løgumkloster Kirkemusikskole

Øvrige efteruddannelser
Praksisrettet kirkemusikalsk kompetenceudvikling i Folkekirken
De tre kirkemusikskoler deltager i et udviklingsarbejde, hvor fagmoduler samles i
fagpakker. Disse giver faglig kompetence
til udførelse af klart afgrænsede funktioner. Der udvikles 6 fagpakker, hvoraf de
2 udbydes i efteråret 2016. Alle fagpakker planlægges afprøvet i pilotforløb med
udgangen af 2017.
Sang, spil og bevægelse for 0-5 årige
Vestervig
Formålet med uddannelsen er at give
deltageren kompetence til at tilrettelægge og udføre musikaktiviteter i kirken for
børn i førskolealderen samt at inddrage
disse aktiviteter i en gudstjenestelig
sammenhæng.
Tilrettelæggelse af folkelig fællessang
Løgumkloster

Formålet med uddannelsen er at give
deltageren kompetence til at tilrettelægge og udføre sang- og salmearrangementer i forhold til forskellige målgrupper f.eks. minikonfirmander og konfirmander,
skole/kirkesamarbejde eller sogneaftener.
Uddannelserne publiceres på hjemmesiden

www.kirkemusikskole.dk

