15. MASTERCLASS
i UNGE STEMMER

Tradition og fornyelse
DEN 2.-4. MARTS 2018 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING

Tradition og fornyelse
Al ægte fornyelse indenfor et område, sker på baggrund af
et dybtgående kendskab til det område, man ønsker at forny.
Professor Lene Tanggaard taler om at tænke på kanten af
boksen til forskel fra at tænke ud af boksen.
Det er Den Jyske Sangskoles udgangspunkt, når vi inviterer til
Masterclass under overskriften tradition og fornyelse.
Vi tænker på kanten af boksen.
Børne- og ungdomslivet forandrer sig konstant. Vores yngste
bliver tidligere mødt med formaliserede læringsmål. Ungdomslivet - som før blev overstået på konfirmationsdagen – strækker
sig nu over en længere årrække, selvom de unge forventes
tidligt at foretage deres uddannelsesvalg. Samtidig har den
nye digitale virkelighed haft stor påvirkning på børne- og
ungdomslivet og på de sociale mønstre.
Alle os der arbejder med sang og musik ved, at mange børn
og unge har stor glæde af at være en del af et musisk miljø. Vi
ved også, at hvis børnene ikke møder engagerede og
kompetente voksne, vil de hurtigt søge væk.
Der er derfor til stadighed behov for, at vi – både i vores egen
private praksis og i vores institutioner – følger med tiden med
vores sang- og musiktilbud. Sang og musik bygger på
traditioner og konventioner, men hvis ikke sang- og musiktilbuddene er en organisk del af det øvrige samfund, bliver vi
medvirkende i en historisk forestilling, uden relevans og
tiltrækningskraft for børn og unge.
Masterclassen skydes i gang med Stine Isaksen fra Videncenter
for Sang, som tager os på en guidet tur i børne- og ungdomslivet før og nu under titlen "Ungdommen nu til dags". Hvordan
har det ændret sig de sidste ca. 50 år? Hvilke forandringer og
tendenser møder vi hos ungdommen anno 2018?
Efter denne mentale indsprøjtning tager Kristoffer Fynbo
Thorning os med på gulvet, og præsenterer nye idéer til,
hvordan vi kan skabe mentale frikvarterer og få gang i
kroppen, både hos børn og voksne.
Fredagen slutter af med en interaktiv koncert, hvor amerikanske
Walter Thompson tager livtag med den traditionelle koncertform. Gennem improvisationssystemet soundpainting bliver
publikum medskabere af koncerten, sammen med MidtVest
Pigekor. Intet er planlagt – alt kan ske. Koncerten bliver et
fælles produkt.
Lørdag morgen vækkes vores sangerkrop af Andrea Krüger
Holm, som har vundet stor anerkendelse for sin sunde måde at
arbejde med krop og stemme på.
Således vil vi være godt varmede op til at gentage sidste års
succes med fælles morgensang på Herning Bibliotek sammen
med MidtVest Børnekor. Erik Sommer bliver vært på dette
arrangement.

Herefter introduceres to nye tiltag på masterclassen.
For det første bliver der mulighed for, som kursist, at få
enetimer hos Andrea, hvor man kan arbejde med egen
stemme. Man kan tilmelde sig fra Masterclassen åbner fredag
eftermiddag. Timerne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.
For det andet præsenterer vi en ny model for de workshops
man kan deltage i. Det betyder, at der vil være tre indledende
forløb, hvor Kirsten Nielsen, Erik Sommer og Walter Thompson
præsenterer metoder og teknikker. Om eftermiddagen vælger
man netop det af de tre emner, som man har lyst til at dykke
dybere ned i. Her vil der være særlig fokus på praktiske
redskaber og på at afprøve teknikkerne på egen krop.
Som altid vil der løbende være mulighed for at overvære
nogle af Den Jyske Sangskoles talentelever modtage undervisning. Basbaryton Lars Møller, som mange nok kender fra den
danske og internationale opera- og koncertscene, vil undervise
nogle af de unge sangere.
Inden lørdagens festmiddag, vil Kristoffer Fynbo Thorning
fortsætte det tema han introducerede om fredagen, således vi
vil være både mentalt og fysisk klar på at deltage i aftenens
fest, der som altid foregår på Hotel Eyde.
Søndag morgen vækker vi kroppen og finder ind til vores
kernestemme under kyndig vejledning fra Andrea Krüger Holm.
Herefter får vi besøg af Siri Myggen, et nyt spændende
bekendtskab. Med afsæt i sin erfaring fra folkeskolen, som dirigent, som korsanger og som solist på den elektroniske scene
sætter hun fokus på, hvordan vi kan arbejde med at rumme de
forskellige stemmer og personligheder, som vores børn kommer
med. Skal vi arbejde frem mod dygtige ens korsoldater, der
synger fuldstændig egalt og adlyder vores mindste vink? Eller
må vi acceptere de forskellige stemmers karakterer og opgive
den pæne homogene lyd? Er der et alternativ?
I løbet af formiddagen er der fortsat mulighed for at modtage
enetimer med Andrea Krüger Holm.
Efter frokost på Sangskolen, slår vi fælles kreds med en række
af Den Jyske Sangskoles ansatte og kaster de to begreber
Tradition og Fornyelse ud til debat. Er der grund til fornyelse?
Hvad og hvor er de nye muligheder? Hvilke traditioner må vi
ikke miste? Hvilke er det på tide vi siger farvel til? Hvad sker
der hvis vi ikke følger med tiden? Hvad vil vi tage med os
hjem og gøre anderledes efter denne weekend? Disse og
sikkert flere spørgsmål vil vi dykke ned i, inden vi siger farvel
og på gensyn til Masterclass 2019.
Mads Bille, Kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole
Thomas Larsen Späth, Projektleder
Ditte Skovmose Andersen, Projektmedarbejder

Program
– ret til ændringer forbeholdes
FREDAG 2. MARTS
14:00 – 14:30

Ankomst. Kaffe, kage og frugt

14:30 – 15:00

Velkomst og introduktion til Masterclass ved Mads Bille

15:00 – 16:00

Foredrag fra Videncenter for sang ved Stine Isaksen

16:00 – 17:00

Brain breaks og gang i kroppen ved Kristoffer Fynbo Thorning

17:30 – 18:30

Middagsbuffet

18:30 – 19:30

Indkvartering på Hotel Corona

19:40 – 20:00

Gang til koncertstedet

19:30 – 21:00

Interaktiv åbningskoncert med MidtVest Pigekor under ledelse af dirigent Walter Thompson*

21:00 –

Ost og rødvin på Den Jyske Sangskole

LØRDAG 3. MARTS
08:30 – 09:15

Opvarmning af sangerkroppen ved Andrea Krüger Holm

09:00

Nodeudstilling åbner

09:30 – 10:15

Morgensang på Herning Bibliotek ved Erik Sommer og MidtVest Børnekor

10:30 – 11:30

Introduktion til soundpainting ved Walter Thompson*
Undervisning af talentelever i solosang ved Lars Møller

10:30 – 12:40

Undervisning af kursister i solosang ved Andrea Krüger Holm

11:40 – 12:40

Introduktion til sange og satsteknikker ved Erik Sommer
Undervisning af talentelever i solosang ved Lars Møller

12:40 – 13:25

Frokost

13:30 – 14:30

Introduktion til rytmik i indskolingen ved Kirsten Nielsen
Undervisning af talentelever i solosang ved Lars Møller

14:30 – 17:15

Spor 1: Praksisøvelser i satsteknikker for børn ved Erik Sommer

14:30 – 17:15

Spor 2: Praksisøvelser i at dirigere med soundpainting ved Walter Thompson*

14:30 – 17:15

Spor 3: Praksisøvelser i rytmik i indskolingen ved Kirsten Nielsen

15:30

Kaffe, kage og frugt – koordineres på holdene

17:20 – 18:00

Brain breaks og gang i kroppen ved Kristoffer Fynbo Thorning

18:00 – 19:00

Pause

19:00 – 21:00

Festmiddag på Hotel Eyde

SØNDAG 4. MARTS
09:00

Nodeudstilling åbner

09:00 – 09:55

Kernestemmen ved Andrea Krüger Holm

10:00 – 12:30

Undervisning af kursister i solosang ved Andrea Krüger Holm

10:00 – 12:15

Den personlige stemme i koret ved Siri Myggen

12:30 – 13:15

Frokost og evaluering

13:15 – 14:30

Fælles debat – Hvad skal vi med traditioner? Hvad skal vi med fornyelse? ved Mads Bille, m.fl.

14:30

Masterclass 2018 slutter – farvel og på gensyn næste år

*Disse aktiviteter foregår på engelsk

Undervisere
KIRSTEN NIELSEN
Kirsten Nielsen er docent på Syddansk Musikkonservatorium/SMKS) i grundlæggende
musikpædagogik, musikformidling, hørelære samt teoretisk pædagogik, undervisningslære og
psykologi. Hun blev uddannet på SMKS som almen musikpædagog, musikleder og hørelærepædagog og har desuden været ansat på DKDM i hørelære. Kirsten Nielsen står bag den nye
uddannelse "Brobygger – musikpædagog og musiker" på SMKS. Hun er desuden foredragsholder samt instruktør på musikpædagogiske kurser på musikkonservatorier, musikskoler, lærerseminarier og daginstitutioner. Kirsten Nielsen har udviklet undervisningsmetoder og -materialer inden
for en lang række musikpædagogiske områder med specielt fokus på at forbedre musikundervisningen for børn og unge generelt samt at medvirke til at afhjælpe fødekædeproblematikken
inden for de klassiske instrumenter. Hun er forfatter til en række artikler i diverse fagblade og til
metodikbøgerne: "Musikalsk legestue", Wilhelm Hansen, 1988 og "I musikkens favn – musik
med de små børn og deres forældre", Dansk Sang, 2003.

ANDREA KRÜGER HOLM
Andrea Krüger Holm er professionel sanger, sangpædagog og korleder. Hun er oprindeligt
uddannet Cand. Mag. i Musikvidenskab og Dansk og har siden videreuddannet sig i sang,
anvendt anatomi og stemmerehabilitering ud fra Anne Rosing-metoden. Hun er netop ved at
færdiggøre kandidatuddannelsen i klassisk korledelse på Det Jyske Musikkonservatorium.
Andrea har mange års erfaring med stemmetræning, kor og ensembler, blandt andet som
dirigent for koret Koriosum, Musikstuderendes Kor, Jysk Akademisk Orkester og som kapelmester
i teaterselskabet Pulchra Semper Veritas. For tiden underviser hun i sangerkropstræning og
stemmerehabilitering hos Dansk Musiker Forbund, er sangkonsulent hos Sangkraft Aarhus og
Den Jyske Sangskole og er tilknyttet talentsporet på Den Jyske Opera, Talent U. Hun har desuden
sit eget firma, ReVoice, hvor hun arbejder med sangere og talere med stemmeproblemer.

ERIK SOMMER
Erik Sommer er en af vores mest respekterede komponister og er repræsenteret med værker i
mange sangbøger. Han er musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i
København og højskolelærer indtil 1989 på hhv. Silkeborg Højskole og Danebod Højskole,
siden 1989 lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium & HF ved Lemvig i Vestjylland. Han har
sideløbende virket som instruktør og lærer på kurser og stævner for både børn og voksne i kor,
børnekor og sammenspil, efteruddannelseskurser for musiklærere m.v.

WALTER THOMPSON
Walter Thompson har opnået international anerkendelse som komponist og som udvikler af
soundpainting-systemet. Han er komponist, instruktør, dirigent m.m. og er oprindelig uddannet
fra Berklee School of Music. Har komponeret værker til en række orkestre og dansere med
udgangspunkt i soundpainting.

LARS MØLLER
Lars Møller har været en del af solistensemblet på Nationaltheater Mannheim siden 2007, og
har der sunget titelrollen i Eugen Onegin, Figaro i Barberen i Sevilla, Marcello i La Bohème
m.m. Det Kongelige Teater som Dr. Falke i Flagermusen og sang også Papageno i Tryllefløjten
(2010). Var Sharpless i Madama Butterfly på Opera Hedeland 2013. Har bl.a. modtaget
Sonning Musikfonds Rejselegat 2008, Aalborg Opera Pris 2009 og Aksel Schiøtz Prisen
2011. Har desuden omfattende koncertaktiviteter i ind- og udland.

MADS BILLE
Mads Bille er uddannet organist og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium med
videregående studier i bl.a. England og Sverige. Mads har været organist ved Herning Kirke
og leder af Herning Kirkes Drengekor siden 1984.
De senere år har Mads beskæftiget sig indgående med sangens rolle i samfundet og korets
rolle i gudstjenesten. Begge er hovedtemaer i Mads’ arbejde med at udvikle både den
folkelige og den elitære sangkultur i Danmark. Mads sidder desuden i en række bestyrelser
og advisory boards og er en efterspurgt foredragsholder om blandt andet talentudvikling.
I 1999 stiftede Mads Den Jyske Sangskole, hvor han nu er kunstnerisk leder. Den Jyske
Sangskole varetager et nationalt opdrag med at fremme sangen i Danmark. Mads er desuden
kunstnerisk leder af Sangens Hus.

KRISTOFFER FYNBO THORNING
Kristoffer Fynbo Thorning er professionel sanger, beatboxer og teknikentusiast. Han debuterede som solist i Vokalledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium med speciale i elektroniske
stemmer i september 2015. Han har turneret og undervist i hele Europa, Taiwan og USA og
har skrevet bogen ‘Icebreakers - En legende tilgang til gruppedynamik’ der er udkommet på
både engelsk, tysk og dansk. Omdrejningspunktet i Kristoffers tilgang til gruppedynamikker er
energi, interaktion og humor. Som tidligere sanger i Vocal Line, hans arbejde i AAVF’s (Aarhus
Vocal Festival) bestyrelse og gennem Postyr’s koncert og workshopvirksomhed, er han velkendt
på den internationale kor- og vokalmusikscene for sin banebrydende tilgang til ‘e cappella-musik’ (elektronisk a cappella), sin sangskrivning og hans medrivende Icebreakers. Tidligere har
Kristoffer sunget koncerter med Bobby McFerrin, Nabiha, Steffen Brandt, Tina Dickow, DJ
Static, Julie Maria, Sebastian Lind, Mads Langer o.a. Få mere at vide på www.stoffert.dk

SIRI MYGGEN
Siri Myggen er sanger, musiker, komponist og vokalleder. Hun er uddannet rytmisk sanger og
korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium. Kendetegnende for hendes musikalske arbejde er
eksperimenter, nysgerrighed og brud med konventioner. Siri har de seneste år særligt
beskæftiget sig med at komponere musik og formidle metoder, der dyrker sangernes
individuelle identiteter i gruppesammenhæng. I 2015 startede hun det elektroniske vokal-kooperativ Echoes in Veil.

MidtVest Pigekor
MidtVest Pigekor er grundlagt af Dorte Bille, som har været
korleder og dirigent for koret siden starten i 1999.
Koret tæller ca. 50 piger og unge kvinder, som næsten alle
har været en del af MidtVest Pigekorene, siden de som
8-9-årige blev optaget i MidtVest Børnekor.
MidtVest Pigekorene hører til på den Jyske Sangskole, hvor
sangerne modtager undervisning i solosang og hørelære.
Pigekorets klangideal er klassisk som udgangspunkt, men
repertoiret spænder over musik i forskellige genrer, og med et
meget varieret musikalsk udtryk.

Koret har som sit erklærede mål at udforske og udfordre
grænserne for, hvordan kormusik skabes og opleves, og
inddrager jævnligt koreografi, performancekunst og lignende
elementer i sin optræden.
MidtVest Pigekor har en omfattende koncertvirksomhed i
ind- og udland.

WWW.MIDTVESTPIGEKOR.DK

MidtVest Børnekor
MidtVest Børnekor består af 40
piger, der alle går i 3. klasse. Det
musikalske arbejde i Børnekoret
sigter mod, at pigerne kan søge ind
i MidtVest Juniorkor og senere
MidtVest Pigekor. I løbet af et etårigt
forløb arbejder vi derfor med
grundlæggende sangtræning og
bevægelse for at etablere et sikkert
fundament at bygge videre på.
Dirigent for MidtVest Børnekor er
Bente Bliksted, som også leder
MidtVest Juniorkor.

Tilmelding
Tilmelding til den 15. Masterclass,
den 2.-4. marts 2018
skal ske senest den 1. februar 2018 på
www.denjyskesangskole.dk/masterclass
Prisen for deltagelse er inkl. forplejning og kursusmaterialer.
• Kursus uden overnatning 2.000 kr.
• Kursus med dobbeltværelse 2.400 kr.
• Kursus med enkeltværelse 2.800 kr.
Halv pris for fuldtidsstuderende på konservatorier og
musikvidenskab.

Om Den Jyske
Sangskole
Den Jyske Sangskoles mission er at fremme sangen i Danmark.
Lokalt gør vi det hver dag, når vi opfylder skolens særlige
forpligtelse: At undervise sangerne i Herning Kirkes Drengekor
og MidtVest Pigekor, – Juniorkor og – Børnekor. Den Jyske
Sangskole er også en central aktør i et kompetent nationalt
netværk for arbejdet med sang blandt børn og unge, ligesom
vi har et tæt samarbejde med adskillige internationale
undervisere og aktører. Vi deler gerne vores viden og erfaring
med andre sangundervisere, blandt andet på vores årlige
masterclass og gennem udvikling af sangprojekter.
Sangskolen er mødested og platform for national og international videns- og erfaringsudveksling omkring det musikpædagogiske arbejde med unge og sang. Det er et mål for Sangskolen at styrke fødekæden for unge sangere – både for solister
og korsangere – med henblik på at fremme hele det danske
og det professionelle sangmiljø.
Den Jyske Sangskoles masterclass henvender sig derfor til alle,
der arbejder med børn, unge og sang.
www.denjyskesangskole.dk/masterclass

we create more than carpets

