16. UNGE STEMMER

Krop og udtryk
DEN 1.-3. MARTS 2019 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING

Krop og udtryk
Den Jyske Sangskole har i 15 år indbudt sanglærer, dirigenter,
musikundervisere, sangpædagoger og andre interesserede til
kursusweekenden Masterclass i Unge Stemmer. I løbet af de 15 år
har denne weekend udviklet sig en hel del, og derfor har vi i år valgt
at tage konsekvensen og ændret navnet fra Masterclass i Unge
Stemmer til blot Unge Stemmer, netop fordi vores kursusweekend
efterhånden er meget mere end en masterclass. Unge Stemmer
2019 er en weekend med inspiration, workshops, teori, praksis,
fordybelse, dialog og sparring omkring sang med børn og unge.
Temaet for Unge Stemmer 2019 er i år krop og udtryk. Kroppen
er en helt central del af stemmen som instrument, og i år stiller
vi skarpt på kroppen som værktøj til både at formidle og udtrykke
musikken.
Samtidig omfavner vi Foreningen Nordens 100 års jubilæum med et
gennemgående nordisk tema i repertoiret og det faglige indhold for
hele weekenden.
Unge Stemmer 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”.
Efter denne mentale indsprøjtning tager Tine Fris-Ronsfeld 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 koncert med Mariagerfjord Pigekor, som
har et særligt fokus på energi og sceneudtryk i deres arbejde med
musikken. Denne koncert skaber også et udgangspunkt for én af
lørdagens workshops.
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 starte dagen med fælles
morgensang på Herning Bibliotek sammen med MidtVest Børnekor.
Pia Boysen bliver vært på dette arrangement.
Herefter står den på workshops på Den Jyske Sangskole.
Der vil være tre indledende forløb, hvor Christian Fris-Ronsfeld,
Pia Boysen og Sanna Valvanne præsenterer metoder og teknikker
i henholdsvis Energi på banen, børnekor med poesi og bevægelse

og Sing and shine with body and soul. 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.
Sideløbende med lørdagens og søndagens workshops gentager
vi succesen med solosang for kursister med Andrea Krüger Holm
og udvidder tilbuddet med endnu flere tider. Her får kursisterne
mulighed for at få enetimer med fokus på egen stemme. Man kan
tilmelde sig fra Unge Stemmer åbner fredag eftermiddag. Timerne
bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.
Som altid vil der løbende være mulighed for at overvære nogle af
Den Jyske Sangskoles talentelever modtage undervisning. I år vil
Brian Lyrsholt stå for undervisningen af de unge sangere.
Inden lørdagens festmiddag, vil Tine Fris-Ronsfeld fortsætte det
tema hun 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 krop og stemme med kyndig vejledning
fra Sanna Valvanne.
Herefter sætter vi særlig fokus på det nordiske i en workshop med
Tine Fris-Ronsfeld og Christian Fris-Ronsfeld, og markerer samtidig
Foreningen NORDENs 100 års jubilæum. Workshoppen åbner op for
en tosporet oplevelse, som på den ene side arbejder i praksis med
nordisk sangteknik, klang og fortolkning og på den anden side giver
indblik i den danske tradition for rytmisk korarrangement.
Sideløbende er der fortsat mulighed for at modtage enetimer med
Andrea Krüger Holm.
Efter frokost på Sangskolen, slår vi traditionen tro fælles kreds
mellem kursister, undervisere og ansatte fra Den Jyske Sangskole
og tager en fælles dialog om sangens rolle i Danmark, med afsæt i
weekendens temaer.
Herefter siger vi farvel og på gensyn til Unge Stemmer 2020.
Mads Bille, Kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole
Thomas Larsen Späth, Projektleder
Ditte Skovmose Andersen, Projektmedarbejder

Program
– ret til ændringer forbeholdes

Fredag 1. marts
14:00 – 14:30

Ankomst. Kaffe, kage og frugt

14:30 – 15:00

Velkomst og introduktion til Unge Stemmer 2019

15:00 – 16:00

Foredrag fra Videncenter for sang ved Stine Isaksen

16:00 – 17:00

Icebreakers og gang i kroppen ved Tine Fris-Ronsfeld

17:30 – 18:30

Middagsbuffet

18:30 – 19:30

Indkvartering på Hotel Eyde

20:00 – 21:00

Åbningskoncert med Mariagerfjord Pigekor under ledelse af dirigent Christian Fris-Ronsfeld

21:00 –

Ost og rødvin på Den Jyske Sangskole

Lørdag 2. 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 Pia Boysen

10:30 – 11:30

Introduktion til Energi på banen ved Christian Fris-Ronsfeld
Undervisning af talentelever i solosang ved Brian Lyrsholt

10:30 – 12:40

Undervisning af kursister i solosang ved Andrea Krüger Holm

11:40 – 12:40

Introduktion til Sing & Shine with Body and Soul ved Sanna Valvanne*
Undervisning af talentelever i solosang ved Brian Lyrsholt

12:40 – 13:20

Frokost

13:20 – 14:20

Introduktion til Børnekor med poesi og bevægelse ved Pia Boysen
Undervisning af talentelever i solosang ved Brian Lyrsholt

13:20 – 17:30

Undervisning af kursister i solosang ved Andrea Krüger Holm

14:30 – 17:15

Spor 1: Praksisøvelser i Sing & Shine with Boby and Soul ved Sanna Valvanne*

14:30 – 17:15

Spor 2: Praksisøvelser i Børnekor med poesi og bevægelse ved Pia Boysen

14:30 – 17:15

Spor 3: Praksisøvelser i Energi på banen ved Christian Fris-Ronsfeld

15:30

Kaffe, kage og frugt – koordineres på holdene

17:30 – 18:00

Fælles afslutning på gulvet ved Tine Fris-Ronsfeld

18:00 – 19:00

Pause

19:00 – 21:00

Festmiddag på Hotel Eyde

Søndag 3. marts
09:00 – 09:55

Opvarmning af krop og stemme ved Sanna Valvanne

09:00 – 12:30

Undervisning af kursister i solosang ved Andrea Krüger Holm

10:00 – 12:30

Nordisk korklang ved Tine Fris-Ronsfeld og Christian Fris-Ronsfeld

12:30 – 13:15

Frokost og evaluering

13:15 – 14:30

Fælles debat om sang og sangens rolle i kulturliv og undervisning ved Mads Bille, m.fl.

14:30

Masterclass 2019 slutter – farvel og på gensyn næste år

* Disse aktiviteter foregår på engelsk

Undervisere
Sanna Valvanne
Sanna Valvanne is an innovative conductor and performer from Finland and the founding director of the
Sing & Shine Choirs. She was the Artistic Director of the 2017 Tampere Vocal Music Festival. Sanna is
recognized worldwide for her creative choral method, “Sing and Shine with Body and Soul”, and has been a
popular guest conductor with hundreds of choirs around the world since 1994. A former singer, conductor’s
assistant, and vocal trainer of the world famous Tapiola Choir, she has a Masters Degree in Music, from the
Sibelius Academy.

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.

Pia Boysen
Pia Boysen har siden 2003 været chefdirigent for Det Danske Pigekor. Hun underviser i børnekormetodik
ved Sjællands Kirke-musikskole samt ved talrige stævner og kurser i hele Norden. Pia Boysen var fra 19961999 underviser og dirigent for Konservatoriets Lille Børnekor, og fra 2001-2005 dirigent for DR Radiobørne- og Spirekor. I årene 2010 til 2014 har hun udgivet Børnekor med poesi og bevægelse, 1-4, i samarbejde med Margrete Enevold. Pia Boysen har siden 2012 været kunstnerisk leder af Børnekorakademiet,
samt gæstelærer i børnekormetodik ved Sao Paulo Universitetet i Brasilien siden 2011. Hun modtog i 2012
”Gentofte Kommunes Initiativpris”. Pia Boysen har en diplomeksamen i orgel fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1991, og har videregående studier i London og New York i sang, direktion og orgel.

Christian Fris-Ronsfeld
Christian Fris-Ronsfeld er kunstnerisk leder af Mariagerfjord Korskole, som er med 16 kor for alle aldersgrupper og niveauer et af de førende rytmiske korskoler i Europa. Herunder er Christian dirigent for de rytmiske elitekor Mariagerfjord Pigekor, Juniorkor, Drengekor og Juniordrengekor.
Ved siden af hans arbejde for korskolen leder han sammen med sin kone Tine Fris-Ronsfeld det Danske landshold for rytmisk ungdomskor Syng Selected. Christian er en efterspurt dirigent og workshopleder på korfestivaller og andre korbegivenheder i Europa og USA. Hans korarrangementer bliver sunget af grupper i forskellige
europæiske lande og nogle er udgivet under Schott og Helbling forlagene. Han er bestyrelsesmedlem i Aarhus
Vocal Festival (AAVF), en af de største og mest anerkendte festivaller for rytmisk vokalmusik i verden.
Christian er kandidat fra Det Jyske Musikkonservatorium i rytmisk korledelse, rytmisk sang og hørelære og
er uddannet gymnasielærer i musik fra University of Music i Freiburg/Tyskland.

Brian Lyrsholt
Brian Lyrsholt er til daglig ansat som Sceneinstruktør og Linjefagsansvarlig for teaterlinjen på Musik og Teaterhøjskolen, men har sideløbende arbejdet professionelt med teater siden 1983, både som skuespiller, som
teaterinstruktør og som underviser. Brian Lyrsholts undervisning er inspireret af især Konstantin Stanislavskij,
Michael Chechov, Anne Bogart og Sanford Meisner, kombineret med øvelser fra yoga, afspænding, psykofysisk træning og moderne dans.

Stine Isaksen
Stine Isaksen er oprindeligt uddannet Cand. Mag. i historie og samfundsfag med et musikhistorisk speciale
om brug af musik i national identitetsdannelse. Siden 2014 har hun arbejdet som formidler og redaktør ved
Videncenter for sang, hvor hun beskæftiger sig med sang i eksempelvis et musikalsk, fysiologisk, sociologisk
og kulturhistorisk perspektiv. Dette har blandt andet udmøntet sig i antologierne Hjertesproget (2015) og
Fællessang og fællesskab (2018) samt en række artikler, interviews og foredrag.

Tine Fris-Ronsfeld
Tine Fris-Ronsfeld er kendt i det danske og internationale sang- og kormiljø for hendes arbejde som sanger,
komponist og kor-arrangør i de prisvindende vokal ensembler Postyr og Vocal Line. Tine har turnéret i Europa, Asien, USA og Sydamerika og optrådt med kunstnere som Bobby McFerrin, Rolling Stones, Tina Dickow,
Mads Langer, Julie Maria, DJ Static, og The Real Group.
Derudover er Tine dirigent for vokalensemblet ”LYT”, meddirigent for a cappella koret Syng Selected,
medforfatter til bogen ”Icebreakers - En Legende Tilgang til Gruppedynamik”, stifter af en talentskole for
musikalske unge, og projektleder og næstformand for Aarhus Vocal Festival.
Tine Fris er uddannet sanger og sangunderviser fra Det Jyske Musikkonservatorium, og hun har mere end
15 års erfaring som vocal coach og dirigent.

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.

Mariagerfjord
Pigekor
Mariagerfjord Pigekor er et rytmisk elitekor, der består af 25 piger i alderen 12-20 år fra hele Mariagerfjord Kommune. Koret har siden opstarten
i 2007 vokset sig til i dag at være flagskibet i Mariagerfjord Kulturskoles
Korskole. Mariagerfjord Pigekors vision er at bringe den enkelte elev så
langt som muligt; fra talentelev, gennem musikalsk afklaring, til optagelse
på MGK, konservatorieuddannelsen eller videregående uddannelse. Mariagerfjord Pigekor er en del af Mariagerfjord Korskole, som er en afdeling
under Mariagerfjord Kulturskole. Korskolen består af elitekorene Mariagerfjord Minspirekor, Spirekor, Juniorkor og Pigekor, samt Juniordrengekor
og drengekor. Derudover også folkeskolekor, det rytmiske voksenkor Stay
On the Beat samt to lungekor. Korskolen er Danmarks eneste rytmiske
korskole og er også Danmarks første Sangkraftcenter for rytmisk kor og
sang. Som Danmarks eneste rytmiske korskole er korskolen forgangsbillede for andre kommuner samt i korverdenen, både i forhold til talentudvikling og korskolens unikke pædagogiske tilgang.

www.mariagerfjordkorskole.dk

Tilmelding
MidtVest Børnekor
MidtVest Børnekor består af 60 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 til den 16. Unge Stemmer,
den 1.-3. marts 2019 skal ske senest
den 11. februar 2019 på:
www.denjyskesangskole.dk/
unge-stemmer

Prisen for deltagelse er inkl. forplejning og kursusmaterialer.
• Kursus uden overnatning
• Kursus med dobbeltværelse
• Kursus med enkeltværelse

2.000 kr.
2.400 kr.
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 kursusweekend Unge Stemmer 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.
Unge Stemmer på Den Jyske Sangskoles henvender sig derfor til
alle, der arbejder med børn, unge og sang.
www.denjyskesangskole.dk/unge-stemmer

