Inspirationsdag

for korledere, sangpædagoger og musiklærere
- overvær masterclass
med unge talentsangere &
nogle af landets dygtigste instruktører!

Lørdag
1. september
2012
kl. 10-16

Haderslev Drengekor
Haderslev Domkirkes Ungdomskor
Sct. Jørgens Pigekor
Løgumkloster Kirkes Ungdomskor
Desuden 5 juniorkor fra Sønderjylland

undervisere

Carsten Seyer-Hansen
Dirigent Carsten Seyer-Hansen er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og filosofi ved Aarhus
Universitet. Han underviser i dag i kor- og ensembleledelse samt musikhistorie ved Det Jyske Musikkonservartorium i Aarhus. Siden januar 2003 har han været kantor i Aarhus Domkirke.
Carsten Seyer-Hansens primære virke er korledelse, og han har selv stiftet flere kor i Aarhus. Først
Aarhus Universitetskor i 1995, siden Vokalgruppen Concert Clemens i 1997 og senest Skt. Clemens
Drengekor i 2003. Han er koncertaktiv både med egne ensembler og som gæstedirigent for en række
ensembler, f.eks. Aarhus Bachorkester og Aarhus Strygerensemble. Endelig er han hyppigt anvendt
som instruktør for bl.a. FUK og Kor-72.

Margrethe Smedegaard
Margrethe Smedegaard er uddannet sangpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i 2006. Hun
har især beskæftiget sig med drengestemmer og korsang, og har i årene 2007-2011 været tilknyttet
Skt. Clemens Drengekor ved Aarhus Domkirke. Siden 2009 har hun været tilknyttet FUK (Folkekirkens
UngdomsKor) som korvejleder, og er ofte afsted som instruktør til stemme-workshops o.lign.
Til daglig underviser Margrethe ved Vestervig Kirkemusikskole i Vestervig og Aalborg afd. Udover det
pædagogiske virke er Margrethe tillige en ofte benyttet solist i mange forskellige sammenhænge.

Cecilia Martin-Löf
Afsluttede i 2006 sin diplomuddannelse i kordirektion ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm ved
prof. Anders Eby. I sit arbejde som dirigent forener Cecilia Martin-Löf sin store kærlighed til litteratur og
poesi med korklangens nuancer og teknisk præcision på højeste niveau.
Til daglig arbejder hun på Lunds Universitet og var i årene 2011 - 2012 chefdirigent for Danmarks
Radios Pigekor. Som freelance-dirigent har hun arbejdet med såvel Sveriges Radiokor og Eric
Ericsons Kammerkor som Danmarks Radios Kammerkor og DR Vokalensemblet.
Cecilia Martin-Löf er efterspurgt, både som dirigent og pædagog. Ikke blot i Skandinavien men også i
Tyskland og så langt væk som Italien.

Cille Buch
Debuterede fra Solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2011. Diplomuddannet
sanger og sangpædagog fra DKDM i 2007.
Hun er særligt optaget af at formidle klassisk musik til børn og unge. Hun er én af hovedkræfterne bag
ensemblet SaltoMortale, der arrangerer børneopera, koncerter og workshops med klassisk musik og
gode historier for børn og unge.
Cille Buch er sangpædagog for DR Pigekoret og DR Korskolen. Derudover fungerer hun som dirigent
for Fredensborg Provstis Junior- og Koncertkor, samt Simon Peters Kirkes Børne-og Ungdomskor.

Lotte Smith-Petersen
Lotte Smith-Petersen er uddannet i korledelse og sangpædagogik på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København i 1988 og som organist i 1999. Hun har arbejdet med både sangpædagogik og kor
i alle årene og interesseret sig meget for sammenhængen mellem de to emner.
Udover det sangpædagogiske arbejde samarbejdede hun i en årrække med Gotvedskolen om faget
”krop og stemme”. I 2002 var hun vikarierende leder af Konservatoriets børnekor, og i 2003 blev hun
ansat som kantor i Vesterbro Provsti, hvor over hundrede børn og unge mellem 5 og 25 synger i 4
aldersopdelte kor.
Medforfatter til to metodikbøger udgivet på Dansk Sang om Spirekor og børnekor. Flittigt brugt som
kursusholder i kormetodik, stemmedannelse og korledelse for organister og korledere.

medvirkende kor
Haderslev Drengekor
Haderslev Drengekor blev stiftet af Henrik Skærbæk Jespersen i september 2008.
Koret består af 40 drenge i alderen 9-15 år og medvirker ved særlige gudstjenester i
Haderslev Domkirke. Herudover synger koret en hel del koncerter og arrangementer rundt
omkring i landsdelen. Koret har i løbet af kort tid markeret sig som et stærkt, populært og
efterspurgt drengekor.
I foråret 2011 udkom korets debut-CD med titlen “Gud ske tak og lov”.
Korarbejdet i Haderslev Domsogn blev i 2010 hædret med prisen “årets succes” af
JydskeVestkystens læsere.
I maj 2012 medvirkede koret ved den kongelige barnedåb af Danmarks Prinsesse Athena
i Møgeltønder Kirke.

Haderslev Domkirkes Ungdomskor
Haderslev Domkirkes Ungdomskor består af 40 korsangere i alderen 12-18 år. Koret
medvirker ved gudstjenester og koncerter i Haderslev Domkirke 8 - 9 gange om året.
Herudover arrangeres koncerter over store dele af landet, såvel som korture med såvel
store musikalske som sociale oplevelser.
Koret har to år i træk kvalificeret sig til finalen i den tidligere konkurrence ”Sangerdyst fra
kyst til kyst”. Her dystede Danmarks 12 bedste kor, hvor HDU har opnået flotte
placeringer, kulminerende med en 3. plads i 2010.
Korarbejdet i Haderslev Domsogn blev i 2010 hædret med prisen “årets succes” af
JydskeVestkystens læsere.

Løgumkloster Kirkes Ungdomskor
Løgumkloster Kirkes Ungdomskor består af ca. 15 medlemmer fra 12 år og op.
De medvirker ved gudstjenester og koncerter i Løgumkloster Kirke samt ved koncerter i
regionen. Hver andet år rejser koret til udlandet for at hente inspiration fra andre kor og
har således været i Cambridge, Berlin, Prag og Paris.
Koret har medvirket i Händels Messias og Faurés Requiem. Derudover synger de et bredt
udsnit af nyere danske korværker for op til 4 lige stemmer. Koret ledes af organist
Dennis Bang Fick.

Sct. Jørgens Kirkes Pigekor
Sct. Jørgens Pigekor består af 20 piger i alderen 12–19 år.
Korets vigtigste opgave er at medvirke ved gudstjenester i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa
hver søndag. Derudover synger koret koncerter både lokalt og rundt om i ind- og udland.
Senest har pigerne været på koncert-turné i England.
Vigtigt for koret er det at bevare den danske salme-, sang- og musiktradition for med
denne som basis at gå på opdagelse i mange andre musikalske former.
Dirigent for koret siden 2007 er Mogens Fangel Damm.

Juniorkor
Børn i alderen 9-12 år fra juniorkorene i Haderslev, Aabenraa, Løgumkloster og
Sønderborg. Juniorsangerne er aspiranter til de respektive pige- og ungdomskor.

Kom og få inspiration
til din fremtidige
musikundervisning,
dit korarbejde eller
din sangundervisning!

Dagen slutter
med koncert
i Haderslev
Domkirke
kl. 16.30

Oplev fem af landets
dygtigste instruktører
undervise på hver deres
workshop.
På Masterclass’en kan du
overvære undervisning af
juniorkor, pigekor,
drengekor, såvel som
soloundervisning af både
drenge og piger.

Pris

pr. deltager incl. frokost: 100 kr. (betales på dagen)

Sted

Domkirkepladsen 3-5
6100 Haderslev

Tilmelding sendes til
musik@haderslevdomsogn.dk
eller pr. telefon: 7452 3633

senest 23. august 2012

