UNDERVISER

Tine Fenger Thomsen, rektor for
Vestervig Kirkemusikskole og organist.
25 ars erfaring som organist i savel
landsbykirker og bykirker, heraf
over 20 ar med børne-/spire- og
ungdomskor. Alsidig koncertvirksomhed, ogsa som pianist.
Ansættelser: Svostrup/Voel sogne;
Ans/Grønbæk sogn; Skive Sogn,
Vestervig/Agger sogne.

Påskens musik for orgel
og børnekor
Repertoire-kursus

Kom hjem med
realistiske ideer til
hvordan dit børnekor
og du selv præsenterer
jer bedst muligt ved
påskens gudstjenester.

Underviser:
Tine Fenger Thomsen

Lørdag d. 20. januar 2018 kl. 10-16
Vestervig Kirkemusikskole

Tine Fenger gennemgar ud fra egne erfaringer repertoiremuligheder for orgel
til passions- og pasketiden, ogsa for et-manual. Desuden gives eksempler pa,
hvorledes et børnekor med moderate forudsætninger kan bidrage til hhv.
traditionelle som utraditionelle gudstjenester i perioden.
Som eksempel pa musikgudstjeneste gennemgas Jakob Lorentzens ”De ni læsninger før paske” og udvalgte satser fra ”Stabat Mater” af Pergolesi.

Pris

Deltagere modtager en faktura og betalingen foregar via netbank.

Tilmelding

Kursisterne bør selv anskaffe sig noderne til de to værker, fx hos Aarhus musik
(www.noder.dk). Der gives 10 % rabat pa de nævnte priser ved forudbestilling
inden kursets afholdelse, anvend koden ”10stud” v. onlinebestilling.
De ni læsninger før paske, korpartitur
De ni læsninger før paske, fuldt partitur
Stabat Mater

Korister fra hhv. Balle Sogns og Vestervig /Agger sogns Pigekor medvirker
Tid og sted

Lørdag d. 20. januar 2018 kl. 10.00 - 16.00

Pa nedenstaende tilmeldingsblanket til Gitte Nielsen
( bhn@km.dk ) - husk alle oplysninger ved tilmelding pa mail
Senest fredag d. 5. januar 2018.

Kr. 52,Kr. 224,Kr. 99,-

Desuden fremlægges eksempel pa let tilgængelig paskemusical med indlagt drama, som ogsa kan bruges til (mini-)konfirmander.

Kr. 600 som dækker undervisning samt bespisning

Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig - tlf. 97 94 16 85
www.kirkemusikskole.dk


Tilmelding til Repertoirekursus lørdag d. 20. januar 2018

Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig
Navn:__________________________________________________

Underviser

Rektor, organist Tine Fenger Thomsen

Program

9.30

Kaffe

10.00-12.15

Undervisning
Gennemgang af orgelrepertoire

Adresse: ________________________________________________

Postnr. og by: _________________________________

Tlf.: _______________

E-mail: ____________________________________

12.30 - 13.00 Frokost
Uddannelse: _______________________________________________

13.00 - 15.30 Gennemgang af børnekorrepertoire
15.00 - 16.00 Workshop med deltagelse af kor og kursister

Ansættelse:__________________________________________________

