INVITASJON TIL KORSANGERE I NK ROGALAND

KURSHELG MED MARGRETHE EK
Hva:
Tid:
Sted:

Kurshelg for korsangere med Margrethe Ek
Lørdag 5. mars kl. 11 – 17
Søndag 7. mars kl. 10 – 13 ( Årsmøte i NK Rogaland

kl. 14.00-15.00)

Quality Airport Hotel, Stavanger

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-airport-hotel-stavanger/
Overnatting: De som ønsker overnatting ordner dette selv direkte med hotellet.
Enkeltrom kr 750 / Dobbelt rom kr. 850

Kursavgift inkl. notemateriell
og lunsj lørdag og søndag:
kr. 1000
Påmeldingsfrist:
14. februar, 2016
kgjedrem5@gmail.com
Send påmelding til e-post:

Målgruppe

Kurset lørdag og søndag er i hovedsak for korsangere, men kordirigenter vil også
ha stor glede og nytte av å delta på dette kurset.

Litt om instruktøren Margrethe Ek

Margrethe Ek er fra Råde i Østfold og startet allerede som 14-åring å dirigere kor.
Nå bor hun i Rygge og jobber til daglig som lektor i musikkfag ved Kirkeparken
videregående skole og Greåker videregående skole i Østfold. Hun dirigerer
Moss Ensemble Consensus og har utdannelse innen sang, direksjon, musikkformidling
og musikk og helse. Margrethe Ek er mye brukt som instruktør ved seminarer
og holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling.
Les mer på hennes nettside: http://margretheek.no/
Kurset vil ha følgende innhold:

Sangteknikk og stemmebruk.

Sangere og dirigenter får undervisning, trening, videreutvikling og kunnskap om instrumentet – stemmen. Her blir vi aldri
utlært, og med Margrethe Ek som en dyktig og inspirerende sangpedagog og instruktør vet vi at dette blir et kurs som både
dirigenter og korsangere vil ha stor nytte og glede av.

Nytt korrepertoar

Alle kor er stadig på jakt etter nye musikalske opplevelser og nytt repertoar. På dette kurset vil det bli jobbet med helt nytt
repertoar som er overkommelig og tilgjengelig for de fleste kor. Noe å ta med hjem i eget kor kanskje? Gled deg til å oppleve
nylig utgitt og spennende musikk av de tre komponistene:
Agneta Sköld, Kim Andre Arnesen og Tormod Tvete Vik

Vi håper å bli mange som møtes til en engasjerende og lærerik kurshelg med en strålende og dyktig
kursinstruktør. Dette er et kurs som passer for alle.
Har du spørsmål om kurset?
Kontakt musikkfaglig korkonsulent Annlaug Hus
e-post annlaug.hus@korforbundet.no - tlf 476 69 638

