SiNGING TOGETHER…before we meet…
…på Lista 6.-10. juli 2022… på ungdomsleder kurs

Lista strendene….

Ung kirkesang inviterer til et spennende nytt ungdomslederkurs
i samarbeid med Vanse Guttekor, Ungdomskoret Sundtianerne, VestAgder kammerkor og Lista menighet.

Kurset er for ungdom som ønsker å lære mer om alle sider av korledelse.
De som blir med vil prøve ut ressursene og metoder til Ung kirkesangs
nasjonale prosjekt “SiNGING TOGETHER…before we meet”. Vi har plass
til 8-16 ungdom i alderen 15-25 som vil få gratis opphold og dekning av
reiseutgifter. De får praktisk korledelse-erfaring under sommerkorprosjektet SiNGING TOGETHER på Lista 7.-9. juli.
Ungdomslederne vil arbeide sammen et par timer hver formiddag om
repertoarinnlæring og -formidling, om dirigeringsteknikk og om sosiale
og kulturelle aspekter av korledelse. Deretter vil de få noen timer fri til å
utforske Listalandets fantastiske strender og serverdigheter. Fra kl.15–20
blir de med og synger og leder øvelser med to av følgende sang
prosjekter:

•
•
•
•

SyngSammen på tvers av generasjoner (alle alder)
Res miranda for alle (7 år og eldre)
Jubileumshefte SAB (13 år og eldre)
Messias for alle (8 år og eldre)

Man nner øvingsressurser for disse repertoar på
https://sang.no/singing-together-before-we-meet/

Ungdomslederne vil bo på atseng i Vestbygda kapell og på
Framtidsbygget på Borhaug på Lista. Borhaug er et koselig lite sted ved
Borshavn 1,7 km fra Lista fyr. Kurset begynner onsdag ettermiddag.
Torsdag til lørdag blir timeplanen slikt:

fl

fi

0930-1100 Lederkurs
1100-1500 Fritid til strender/særverdigheter/aktiviteter
1500-1600 Lek og aktiviteter for barn og ungdom
1600-1730 SyngSammen/Res miranda/Jubileumshefte SAB
1730-1830 Kveldsmat
1830-2000 Messias for alle
På søndag avslutter vi med å synge på en gudstjeneste.

Undervisning på korlederkurs vil inkludere:
•
•
•
•
•

Dirigering—mere enn takt gurer
Tekstens plass i repertoar innlæring
Solfege og trinntall som redskap i intonasjon og notelesing
Enkle rytmelesings systemer
Sangere—mere enn tonegeneratorer/orgelpiper

Prosjektet ledes av Bryan Breidenthal, dirigent for de tre samarbeids
korene. Han er også guttekorkonsulent for Ung kirkesang og leder Ung
kirkesangs nasjonale prosjekt “SiNGING TOGETHER…before we meet”.
Som pedagog er han opptatt av “Learning by doing” og å lære fra
hverandre. Mer informasjon om kurset fås hos undertegnede og
generalsekretæren i Ung kirkesang, Nils Hidle. Påmelding sendes til Nils
Hidle. Velkommen med!
Bryan Breidenthal
bryan@sang.no
+47 975 49 003

Nils Hidle
nils@sang.no

Tid og stad:
Borhaug på Lista i Farsund kommune 6.-10. juli
Målgruppe: Korsongarar i medlemskora, og andre som vil synge, dirigere,
f leiartrening og ha det kjekt. Minstealder for ungdomsleder: 15 r
P melding:
Ung kirkesang, Konsul Wilds vei 1, 4621 Kristiansand telefon 37 27 18 17
e-post: ungk@online.no
P meldingsfrist: 24. juni 2022
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Lyset på Lista

