Stemme- og sangkursus i Nyborg
KOR WORKSHOP MED FOKUS PÅ SANGTEKNIK, AFSPÆNDING OG UDTRYK

Østfyns Mandskor og Dansk Sanger-Forbund afholder stemme- og sangkursus

lørdag den 21. september 2019
kl. 10:00 - 15:00
I Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg.
Instruktør: Mette Lund Franck, Stemmens Portal. https://stemmensportal.dk/
Kursusindhold:
Hænger teknikken noget i bremsen og er det svært at nå de høje toner, få fylde på stemmen eller synge de
lange fraser?
Er korsangerne stemmetrætte og hæse efter korprøve, så kan det være, at dit kor trænger til et stemmeløft?
Trænger dit kor til ny inspiration i form af en fin-tuning af stemme- og åndedrætsteknik samt at få stemmen
forankret i kropsstøtten?
God sangteknik og støttefunktion er forudsætningen for at kunne udtrykke tekst og musik uden at blive
stemmetræt eller hæs, når kor-aftenen er slut. Indlevelse, udtryk og sangglæde går op i en højere enhed,
når teknikken er på plads.
På workshoppen vil vi med humor og seriøsitet i højsædet kaste os ud i kropsarbejde, åndedræts- og
stemmeøvelser og en hel masse sang med udgangspunkt i korets repertoire.
Du vil også få gode råd til at passe på stemmen og holde den i god form.
Underviseren:
Mette Lund Franck er klassisk sanger, sang- og stemmepædagog og logopæd med speciale i
stemmelidelser. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. Syddansk Universitet,
rehabiliterer professionelle stemmer (klassiske og rytmiske sangere, skuespillere og andre faggrupper med
store stemmekrav) og underviser personer med stemmelidelser.
TILMELDING:
Tilmelding til formand for Nyborg Sangforening/Østfyns Mandskor:
Per Kurt Olsen, tlf. 51 16 82 18, E-mail: olsenperkurt@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 6. september
Tilmelding er bindende og betaling skal ske til kasserer, Lars Jacobsen, umiddelbart efter tilmelding
på Nyborg Sangforenings konto i Nordea, Reg.nr.: 5875, kontonr: 8340 603 622
Pris.
Kr. 125,00 pr. deltager. Prisen dækker kursusafgift og en let frokost, inkl. 1 øl eller vand.

