KIRKEMUSIKER – SANG
1-årigt heltidsstudium (SU-berettiget) eller 2-årigt deltidsstudium

Erhvervsmuligheder:
Med en uddannelse som KIRKEMUSIKER med SANG (kirkesanger) står man godt rustet til at
søge stilling som kirkesanger.
Det kan være som kirkesanger ved en landsbykirke, hvor man er ene sanger, eller det kan være ved
en bykirke, hvor man indgår i et kor, typisk et kor med én sanger på hver stemme (solo-kvartet).
- alt i alt ansættelser på Danmarks måske smukkeste arbejdspladser.
Der er gode muligheder for at få job.
En uddannelse som KIRKEMUSIKER med SANG kan evt. være et springbræt til en
konservatorieuddannelse.
Optagelseskrav er anført på side 2.

Yderligere information findes på vores hjemmeside www.kirkemusikskole.dk
Du er også meget velkommen til at kontakte os pr telefon eller mail.

Vi holder åbent hus og informationsmøde i februar:
Hold øje med hjemmesiden for datoer

Ansøgningsfrist: 1. marts

Kontakt os pr. telefon:
•
Løgumkloster: 74 74 40 70
•
Sjælland:
46 32 03 08
•
Vestervig:
97 94 16 85

eller mail:
lkms@km.dk
sjkms@km.dk
vvkms@km.dk

Optagelseskrav KIRKEMUSIKER - SANG
SANG

a. En salme fra et selvvalgt repertoire på 10 salmer fra Den Danske Salmebog (med melodi
fra Den Danske Koralbog). Der synges 4 vers (vers 1, 2 og 4 med akkompagnement, vers 3
uden akkompagnement) Repertoirelisten fremsendes sammen med tilmelding til
optagelsesprøve. Opgaven udvælges ved prøven
b. En selvvalgt sang med eller uden akkompagnement Node til sangen fremsendes sammen
med tilmelding til optagelsesprøven
c. En salme som tilstilles 2 uger før prøven
Kirkemusikskolen stiller akkompagnatør til rådighed ved prøven.

KLAVER

a. Et selvvalgt klaverstykke, hvori demonstreres spillemæssige færdigheder i begge hænder.
b. Skalaspil i dur med op til 2 fortegn samt a-mol (ren, harmonisk og melodisk mol).
Skalaerne spilles over én oktav med hver hånd for sig
c. Prima vista spil af énstemmig melodi noteret i G- og F-nøgle

HØRELÆRE
a. Efterbankning af rytme med fjerdedel som puls (der kan forekomme ottendedelstrioler og
synkoper).
b. Bestemmelse af forespillede intervaller (rene, store, små inden for en oktav)
c. Prøve i tonetræfning (i hele stemmens omfang)
d. Eftersyngning af et forespillet melodiforløb svarende til en frase
e. Sang af skalaer og treklange i dur ud fra opgivet grundtone
f. Bestemmelse af forespillede treklanges tonekøn (dur- og mol)
g. Prima vista sang af kortere melodiforløb, fortrinsvis trinvist
Ønsker ansøgeren at gennemføre uddannelsen på et år, forudsætter det at censorkorpset på baggrund af en
samlet vurdering af de opnåede resultater, indstiller ansøgeren til det et-årige forløb (heltidsstudium).

Alle kan søge optagelse på skolerne
Der afholdes optagelsesprøve forud for optagelse på studieforløbene.

Der er optagelsesprøver i april-maj
I forbindelse med optagelsesprøven opkræves et administrationsgebyr.

Kontakt os pr. telefon:
•
Løgumkloster: 74 74 40 70
•
Sjælland:
46 32 03 08
•
Vestervig:
97 94 16 85

eller mail:
lkms@km.dk
sjkms@km.dk
vvkms@km.dk

