
KOST  
Middagar under kursveckan måndag-lördag ingår i priset samt lunch tisdag-fredag och avslutningsfest. Ange 
på anmälningsblanketten om du har specialkost, allergier eller liknande. 

LOGI
Kursdeltagarna ordnar själva med logi för kursveckan. Nedan följer ett hotellförslag med rabatterat pris spe-
ciellt för våra kursdeltagare (med reservation för ev. ändringar). Priserna avser kostnad per natt. 

Grand Hotel Garden
Baltzargatan 20, 211 36 Malmö, 040-665 60 00
E post: info@grandhotelgarden.se
www.grandhotelgarden.se
Priser: Enkelrum 795:-/natt inkl. frukost
Uppge bokningsreferens: Sveriges Körförbund
Rummen finns förbokade t.o.m 26 juni 2018 
Kostnadsfri avbokning av bokat rum kan göras fram till kl. 18.00 dagen före ankomst

För ytterligare förslag, se www.malmo.se/hotel 
Man kan också kontakta: Malmö Turism, Centralstationen
211 20 Malmö, 040-34 12 00 
malmo.turism@malmo.se

Dirigent- och körledarkurser 
sommaren 2018 

på Musikhögskolan i Malmö
i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, 

UNGiKÖR, Musik i Syd, Palladium, SENSUS, Kulturens och  
Musikhögskolan i Malmö

KOST OCH LOGI

Varmt välkommen till Malmö! hälsar Sveriges Körförbund: www.sverigeskorforbund.se
Föreningen Sveriges Körledare: www.korledare.se, Sveriges Kyrkosångsförbund: www.sjungikyrkan.nu, UNGiKÖR: 
www.ungikor.se, Körcentrum Syd: www.korcentrumsyd.lu.se, Musik i Syd: www.musikisyd.se, Palladium: www.
palladium.se, SENSUS: www.sensus.se och Kulturens: www.kulturens.se

Frågor kring kurserna besvaras av 
Johan Antoni, Producent Körcentrum Syd
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se



För elfte sommaren i rad ges kurser i kördirigering och körledning i Malmö, denna gång på Musikhögskolan i Malmö, 
Ystadvägen 25. Kursveckan inleds måndag 6 augusti kl 13:30 och avslutas med konsert på Palladium kl. 15:00 lördag 11  
augusti och efterföljande fest. Söndag 12 augusti är undervisningsfri och räknas som hemresedag.

Kurserna vänder sig till verksamma körledare som befinner sig på olika nivåer i sitt körledarskap. I mitten av mars läggs reper-
toarlistor för kurs A, B, C  och D samt kursplan för kurs K ut på arrangörernas hemsidor, se sista sidan. Listorna hjälper dig att 
bedöma vilken kurs som passar dig. Repertoar för kurs J bestäms efter 20 april.

Anmälan till kurserna görs på bifogad blankett som ska vara Körcentrum Syd, Musikhögskolan, Box 8203, 200 41 Malmö 
tillhanda senast 20 april 2018. OBS: Anmälan är bindande. Till ansökan som aktiv i kurs C skall du bifoga ett kortfattat CV 
samt en DVD, som visar när du dirigerar en kör samt när du sjunger en valfri sång. Filmen skall vara 3-6 minuter lång, visa din 
dirigering framifrån eller från sidan samt hålla god ljudkvalité. Till ansökan till Kurs K ska du bifoga ett arbetsprov i form av 
en mp3-fil med inspelning (datorljud eller liveinspelning) plus noter på ett stycke musik du tidigare arrangerat/komponerat 
för kör a cappella.

Urval: Vi beaktar i vilken ordning anmälningarna har registrerats, så snabba dig på med din ansökan! I de fall vi får fler  
sökande till en kurs än vi kan erbjuda platser sker urval utifrån de intervjufrågor du har besvarat på sidan 2 i anmälningsblan-
ketten. Urval till kurs C baseras främst på de dirigeringskunskaper som framgår av DVD:n. Auskultanter i kurs C som önskar 
sjunga med i övningskören får provsjunga vid kursstarten. Urval till kurs K baseras främst på de förkunskaper i arrangering/
komposition som arbetsprovet visar.

Pris: Under respektive kursrubrik samt på anmälningsblanketten står priset för kursen angivet. I priset ingår noter och  
annat kursmaterial, fem middagar (måndag-fredag), fyra luncher (tisdag-fredag), fika samt avslutningsfest på lördagskvällen.  
Auskultanter (åhörare) betalar 2500 kronor för alla kurser. OBS! Vi har plats för max 5 auskultanter per kurs och man kan bara 
auskultera i en kurs.

Bekräftelse på antagning skickas med mail i början av maj. Brev med praktisk information och noter kommer att skickas i 
mitten av juni.  Välkommen med din ansökan! 

Dirigent- och körledarkurser på  
Musikhögskolan i Malmö 6-12 augusti 2018

Agneta Sköld

Erik Westberg

Helene Stureborg

Peder Karlsson 

Anne Johansson

A. DIRIGENTKURS elementär
Antal deltagare: 10 
Pris: 2.700 kr
Innehåll: Arbete med grundläggande fär-
digheter i körledning såsom  
dirigering, instudering, tonbildning och 
intonation.
Lärare: Agneta Sköld, kördirigent, kyrko-
musiker och tonsättare. Agneta har under 
många år undervisat på Musikhögskolan 
Ingesund, Arvika, arbetat som domkyrko-
organist i Västerås domkyrkoförsamling 
och lett flera körer, bland andra Mariakö-
ren mellan 1991 och 2014.  
Övningskör: Kursdeltagarna 
 

B. DIRIGENTKURS fortsättning
Antal deltagare: 8  
Pris: 2.800 kr
Innehåll: Fördjupat arbete med dirigering, 
instuderingsmetodik, interpretation, tonbild-
ning, intonation och klang.
Lärare: Helene Stureborg, kyrkomusiker, lära-
re Stockholms musikgymnasium, dirigent för 
Stockholms musikgymnasiums kammarkör, 
Helene Stureborgs kammarkör samt Världs-
ungdomskören. Tidigare lärare i dirigering på 
Kungliga Musikhögskolan. Årets körledare 
2017 i Sverige. 
Övningskör: Korister ur lundakörer 
 

C. DIRIGENTKURS avancerad
Antal deltagare: 6 
Pris: 3.100 kr
Innehåll: Arbete med dirigering,  
instuderingsmetodik, interpretation och 
partiturstudier med utgångspunkt från 
avancerad körrepertoar.
Lärare: Erik Westberg, Professor i kördiri-
gering och körsång vid Musikhögskolan, 
Luleå tekniska universitet, dirigent för Erik 
Westbergs vokalensemble och Musikhög-
skolans Kammarkör, Piteå. Han är också 
ledamot av Kungliga Musikaliska Akade-
mien. Han har spelat in många skivor med 
nyskriven körmusik och fått ta emot flera 
utmärkelser bl.a. för detta.
Övningskör: Palaestra Vokalensemble 
 

D. ATT LEDA BARNKÖR
Antal deltagare: 12 
Pris: 2.800 kr
Innehåll: Arbete med metodik, tonbild-
ning, rörelse/koreografi, gestaltning/ 
dirigering, samt repertoarkännedom. Vi 
reflekterar över specifika barnkörsfrågor 
(8-12 år), körens utveckling och arbetar 
med både sakral och profan repertoar.
Lärare: Anne Johansson, kördirigent.
Initiativtagare till Brunnsbo musikklasser, 

universitetslektor i barn- och ungdoms-
körsmetodik vid Högskolan för Scen och 
Musik i Göteborg samt konstnärlig ledare 
för Göteborgs Ungdomskör.
Övningskör: Sommarbarnkören 
 

J. LEDARSKAP I  
AFRO-EUROPEISKA KÖRGENRER 
Antal deltagare: 12 
Pris: 2.700 kr
Innehåll:  I denna kurs får du sjunga ihop 
med andra körledare i olika genrer i pop- 
och jazztraditionen under Peder Karlssons 
ledning. Vi fördjupar oss i ledarskapsfrå-
gor, särskild med inriktning mot kollektiv 
kreativitet i kören. Vi gör övningar som 
handlar om klang, rytm, intonation och 
frasering.  
Lärare: Peder Karlsson sjöng i vokalgrup-
pen The Real Group i 25 år, arbetar som lä-
rare på Musikhögskolan i Ålborg, Danmark 
och dessutom som frilansande körledarin-
struktör och sångare.
Övningskör: Kursdeltagarna  

K. ARRANGERING OCH  
KOMPOSITION 
Antal deltagare: 12 
Pris: 2.700 kr
Innehåll:  Undervisning och övning i kom-
position och arrangering. I denna kurs får 
du lektioner av tre lärare med olika specia-
liteter och du får tid att arbeta vid dator. 
Du måste ha grundläggande förkunskaper 
i notskrivningsprogrammet Sibelius. Kör-
musik a cappella är temat och kursgrup-
pen kan också sjunga det som skrivs under 
vecka. 
Lärare: Ulrika Emanuelsson är tonsättare, 
dirigent och sångare utbildad vid Mu-
sikhögskolan i Malmö. Hon är flerfaldigt 
prisbelönad för sina kompositioner och sit-
ter med i Föreningen Sveriges tonsättares 
styrelse. Ulrika leder sedan 2003 Carolinae 
Damkör i Lund.  
 Håkan Andersson är lärare i arrang-
ering/komposition på Musikhögskolan i 
Malmö. Han har skrivit arrangemang och 
kompositioner för bland annat Helsing-
borgs symfoniorkester, Malmö Musik-
teater, Musik i Dalarna, Musik i Syd och 
Göteborgsoperans orkester. 
 Claes-Bertil Nilsson är lärare och 
konsertproducent vid Musikhögskolan i 
Malmö och har arbetat med utbildningar 
i digital nothantering sedan 1989. Han 
håller även föreläsningar och utbildningar 
mot kyrkomusiker och musiklärare över 
hela Sverige.
Övningskör: Kursdeltagarna

 Kurserna äger rum på Musikhögskolan i Malmö

Ulrika Emanuelsson

Håkan Andersson

Claes-Bertil Nilsson
Cafeterian, där kursdeltagarna serveras mat under veckan (t.v.). Avslutningskonserten hålls på Palladium i centrala Malmö (t.h.)


