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Efteruddannelse

”Hvor har jeg bare været glad for undervisningen. Det har været enormt inspirerende
og det har i den grad hjulpet mig videre i min undervisning og gjort det hele endnu
sjovere!”
”Jeg håber at musikskolen giver mig lov til at komme på kursus igen på et tidspunkt.”
”Jeg har fået rigtig meget med mig hjem hver gang.”
”Det har været helt fantastisk, jeg har glædet mig hver gang jeg skulle af sted.”
”Jeg synes, at det har været et særdeles fremragende kursus. Jeg har været rigtig
glad for at komme hver eneste gang trods min lange transport.”
”Kurset har skærpet nogle processer og genoplivet det nørdede forhold, jeg havde til
faget i studietiden.”
(Kommentarer fra deltagere på tidligere efteruddannelseskurser)

EFTERUDDANNELSE
Efteruddannelsesområdet er et af de steder hvor
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) for alvor er i samspil med det
omgivende samfund.
Med efteruddannelserne forsøger vi ikke mindst
at imødekomme de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger.
I dette katalog kan du derfor finde en lang række
kursustilbud, som udfordrer din kunnen og viden
og giver perspektiv og passion i dit professionelle virke.

I kraft af en bredtfavnende lærerstab med fremragende kompetencer inden for musik- og scenekunstuddannelser, talentudvikling og kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau, er
det vores klare forventning, at kurserne ikke blot
vil inspirere dig, men også videreudvikle din faglighed.
Vi er naturligvis klar med råd og vejledning, hvis
du vil vide mere om vores efteruddannelser.

Claus Skjold Larsen, rektor

ACCORDEON /
HARMONIKA

- spil, pædagogik og metodik
KURSETS INDHOLD

Kursets indhold går i korte træk ud på at give musikskoleog aftenskolelærere eller andre undervisere, der
trænger til en fornyelse og inspiration i dagligdagen, en
mulighed for at beskæftige sig med instrumenternes
pædagogiske og spilletekniske udfordringer og få indsigt
i ny pædagogisk litteratur i kombination med de mange
tekniske muligheder, instrumenterne muliggør. Videre vil
der tages højde for eventuelle individuelle ønsker/behov.

MÅLGRUPPE

Harmonika- og accordeonspillere/-lærere, som ønsker ny
inspiration i såvel musikalske som spilletekniske aspekter,
udvidelse/fornyelse af spillelitteratur, gennemgang
og arrangement af pædagogisk litteratur, samt større
kendskab til standard-bassen og dens notation.
Kurset tilbydes til såvel tangent- som knapspillere.

UNDERVISER

Lektor Jytte von Rüden
jruden10@smksnet.dk, 61775385

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Jytte von Rüden er i Danmark en af pionererne inden
for det klassiske accordeonspil. Hun har givet utallige
solokoncerter, både herhjemme og i udlandet, hvor
hun gennem sin tekniske og musikalske autoritet på
fornemste vis har repræsenteret både instrumentets
originalmusik og de klassiske stilarter.
Individuel
Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed
for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time).

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg eller
SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C

PRIS

Kr. 6.000,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

Løbende
Aftales med underviseren

BØRNEKOR

KURSETS INDHOLD

Kurset omfatter undervisning i begynder- og
mellemstadiepædagogik. Hvordan tilrettelægges
korlektionen med fokus på indstudering, stemmetræning,
hørelære m.m. Praktisk forløb med spirekor (øvekor).
Desuden direktion, metodik og repertoiregennemgang.

MÅLGRUPPE

Organister og korledere i kirken. Efter behov oprettes
ligeledes kursus for korledere i musikskolen og
folkeskolen.

UNDERVISER

Docent Lone Gislinge
lgislinge10@smksnet.dk

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Lone Gislinge er ofte anvendt som instruktør ved
korstævner og kurser.
Hun er uddannet AM’er, musikleder og hørelærepædagog
og er ansat som docent ved SMKS og underviser i fagene
hørelære og børnekorledelse.
I 1983 grundlagde hun Konservatoriets Pigekor, Esbjerg
som har vundet adskillige internationale priser og afholdt
koncerter i Europa, USA, Canada, Sydkorea og Kina.
Hold - min. 5 og max. 6 personer.
7 lektioner á 4 timer (inkl. praktik) fordelt over studieåret
startende i oktober måned. Undervisningen foregår
fredage fra kl. 11.30-16.00.

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg.

PRIS

Kr. 6.500,00

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Oktober 2013

EKSPRESSIONISTISK
PERFORMANCE

KURSETS INDHOLD

Fysisk teater, dans og udtryk. Fra den klassiske græske
tragedie til det moderne melodrama.
Med udgangspunkt i Martha Grahams (moderne dans)
emotionelle tilgang til kroppens fysiske udtryk og Jacques
Lecoqs fysiske tilgang til et emotionelt udtryk.
Målsætningen er at opmuntre performeren til at sørge
for tilstrækkelig følelsesmæssig støtte, når man arbejder
med ekspressionistiske udtryksformer. At blive udfordret
omkring, hvordan man som performer kan forene
oprigtighed med ekstremerne indenfor stilisering. At
udvikle det intime forhold til kroppens følelsesfuldhed
såvel som til det fysiske rum og den dramatiske kontekst.
Kurset er udformet omkring to komplementære
tilgange til hvordan man kan forene den fysiske krop
og emotionalitet. I løbet af kurset vil underviserne både
arbejde sammen og individuelt.
Se hele beskrivelsen på www.smks.dk

MÅLGRUPPE

Skuespillere, sangere, drama-lærere og performere.
Selvom kurset primært henvender sig til professionelle
udøvende kunstnere forventer vi, at deltagerne kommer
med et meget forskelligt kropsligt udgangspunkt. Derfor
tilpasser vi øvelserne efter behov.

UNDERVISER

Sceneinstruktør Jonathan Paul Cook (jpc@compuserve.
com) og danser og koreograf Tine Damborg
(tinedamborg@mac.com, 28910520)

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Jonathan Paul Cook er uddannet ved Ècole International
de Teatre Jacques Lecoq og fastansat dramalærer
ved SMKS. Tine Damborg er uddannet ved Skole for
Moderne Dans og underviser ved SMKS i moderne dans,
improvisation og koreografi.
Hold - min. 8 personer og max. 14 personer
Lørdag d. 2. november 2013 og søndag d. 3. november
2013 kl. 10 – 17 inkl. 1 times frokostpause.

STED

Skuespillerskolen, Roersvej 33, 5000 Odense C.

PRIS

Kr. 2.500

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

10. oktober 2013
November 2013

HØRELÆREPÆDAGOGIK
KURSETS INDHOLD

Med afsæt i deltagernes instrumentalpædagogiske
erfaringer og deres praktiske undervisningsforhold
gennemgås relevante hørelæreemner fra begynder- til
mellemniveau (MGK).
De pædagogiske metoder vil bl.a. inddrage elevens
instrument, og meget af stoffet vil kunne anvendes
på sammenspilshold, hvor man f.eks. kan styrke
både bladspil og gehørspil. Bladsang vil blive belyst i
sammenhæng med bladspil, ligesom rytmelære foregår
både vokalt og instrumentalt. Det pædagogiske materiale
vil til en vis grad blive tilpasset deltagernes egen
undervisningssituation, således at teorien kan relateres
direkte til praksis.

MÅLGRUPPE

Musikskolelærere, som på baggrund af en instrumental/
vokal konservatorieuddannelse ønsker at udvikle og
styrke hørelærepædagogiske kompentencer

UNDERVISER

Lektor Inge Bjarke
inbjarke10@smksnet.dk, tlf. 51789851

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM

VARIGHED

Inge Bjarke er uddannet på DFM med musikpædagogiske
eksaminer i hørelære og klaver samt diplomeksamen i
klaver og er desuden PO-organist. Underviser på SMKS
med mangeårig erfaring som musikskolelærer og lærer
på forberedelseskurser til konservatoriet. Forfatter til
lærebøgerne Musikkens Grundbegreber, Rytmer med
Toner og Snapshot - lærebog i prima vista spil.
Hold - min. 6 personer og max. 10 personer. Ved få
tilmeldinger kan kurset blive afkortet.
Kurset holdes 8 fredage fra kl. 10.00-14.00
5 gange i 2013 og 3 gange i 2014

STED

SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C

PRIS

Kr. 4.700,00

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Efterår 2013

INDIVIDUEL
ORGELUNDERVISNING
KURSETS INDHOLD

Kursets indhold aftales mellem lærer og elev - der kan
være tale om både liturgisk orgelspil og orgelrepertoire.

MÅLGRUPPE

Organister med PO-prøve, kirkemusikalsk diplomeksamen
eller med kandidateksamen i kirkemusik.

UNDERVISER

Studielektor Christian Blom Hansen (chansen10@
smksnet.dk, 75450595) og timelærer Kurt Levorsen
(klevorsen10@smksnet.dk)

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Christian Blom Hansen er uddannet ved konservatorierne
i Esbjerg og København og debuterede i 1983 fra
solistklassen ved DKDM. Fra 1982 har han været
orgellærer ved SMKS samt organist ved Sct. Jacobi Kirke
i Varde. Desuden har han spillet talrige koncerter i ind- og
udland som solist og kammermusiker.
Kurt Levorsen har en kirkemusikalsk diplomeksamen
og musikpædagogisk eksamen og har fungeret som
orgellærer på SMKS siden 1999.
Individuel
Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed
for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time).

STED

Aftales med underviseren

PRIS

Kr. 6.000,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

Løbende
Aftales med underviseren

INSPIRATIONSKURSUS

- nye veje i musikundervisningen
af børn (0-10 år)
KURSETS INDHOLD

Kurset giver redskaber til undervisning inden for hele
børneområdet fra 0-10 år og der vil bl.a. blive givet idéer
til EM-/instrumentalundervisning, børnehørelære samt
undervisning af forældre/barnhold med udgangspunkt
i leg, sang, spil og bevægelse. Kurset indeholder en
teoretisk og en bred praktisk del med forskellige
praktikhold. Sideløbende bliver der arbejdet med metodik,
formål/mål, indstuderingsteknikker, progressioner,
litteraturkendskab og udviklingslære samt givet praktiske
anvisninger i forbindelse med undervisning af børnehold.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få fornyet
inspiration til holdundervisning i musik- og folkeskoler
herunder instrumentallærere, der er interesserede i at
varetage undervisning af børnehold bl.a. med henblik
på at styrke overgangen fra børnehold til begynderinstrumentalundervisning.

UNDERVISER

Docent Kirsten Nielsen
knielsen10@smksnet.dk, 7545 0595

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Kirsten Nielsen er docent i grundlæggende
musikpædagogik/elementær musikopdragelse,
musikformidling, hørelære, mm. på SMKS. Hun er
uddannet almen musikpædagog, musikleder og
hørelærepædagog og arbejder også som foredragsholder
og instruktør på musikpædagogiske kurser og står bag
den nye uddannelse ”Musikpædagogisk brobygning”
(MPB) Hun er desuden forfatter til en række artikler i
diverse fagblade og til metodikbøger.
Hold med 8 deltagere. I tilfælde af færre tilmeldinger
reduceres timetallet.
17 undervisningsgange á 3,5 lektioner.
Undervisningen foregår fredage fra kl. 10-14.

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg

PRIS

Kr. 7.250,-

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Efterår 2013

KLAVERVÆRKSTED
KURSETS INDHOLD

Kurset tilrettelægges individuelt alt efter ønske/behov og
kunne f.eks. indeholde følgende:
• nye og kreative tilgange til klaverundervisningen (fra
begynder- til videregående elever) med inddragelse
af billedkunst, komposition og grafisk notation, m.m.
• improvisation som teknisk/teoretisk/musikalsk
omdrejningspunkt
• performance
• metodik
• gennemgang af nyt repertoire
• teknik og afspænding
• becifringsspil (rytmisk/klassisk)
• akkompagnement
• problemløsning med elever

MÅLGRUPPE

Musikskolelærere, folkeskolelærere, gymnasielærere
og andre, der dels har behov for at anvende klaveret
i undervisningen og dels ønsker at udvikle egne
instrumentale færdigheder.

UNDERVISER

Margrethe Langer Bro
mbro10@smksnet.dk, tlf. 7511 6566

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Margrethe Langer Bro er uddannet musikpædagog/
pianist fra VMK og DJM. Hun debuterede i 1998 og  
har siden været tilknyttet SMKS som akkompagnatør
og underviser i pædagogik og klaver. Hun har en bred
undervisningserfaring fra musikskoler, MGK, efterskoler
og musikhøjskoler. Hun har spillet kammer/solokoncerter i
bla. Israel, Finland og Tyskland og er desuden initiativtager
til projektet ”Levende musik i sundhedsvæsenet”.
Individuel
Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed
for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time).

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg

PRIS

Kr. 6.000,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

Løbende
Aftales med underviseren

KONSULTATION FOR
VIOLINPÆDAGOGIK
KURSETS INDHOLD

Kurset vil være med udgangspunkt i den enkeltes
behov og omhandle højrehåndsteknik (bl.a. fleksibilitet/
styrke, buehastighed, tryk og kontrapunkt med
tilhørende øvelser), venstrehåndsteknik (vibratoformer,
træfsikkerhed, klarhed og speed med en afslappet hånd/
arm) samt udnyttelse og brug af disse discipliner i
forskellige stilarter.
Der vil blive præsenteret øvelser der underbygger
forskellige værker, der kan bruges af begyndere,
mellemstadie, MGK og videregående.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til violinster som underviser privat,
på musikskoler, aftenskoler og MGK, der ønsker at justere
og arbejde med tekniske discipliner for både højre og
venstre hånd. Discipliner som senere kan overføres til
egne elever.

UNDERVISER

Docent Arne Balk-Møller
armoller10@smksnet.dk, tlf. 2538 7840

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Violinist, dirigent. Uddannet i København (Milan Vitek) og
ved Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien
(Ernst Kovacic). Har været solospiller i Det Kgl. Kapel samt
gæstekoncertmester i Deutsche Kammerphilharmonie.
Har dog gjort sig mest gældende inden for kammermusik.
Har givet koncerter over det meste af Europa samt på
de respektive landes radiostationer og medvirket på
flere store festivaler. Har udgivet talrige internationalt
roste CD’er og har modtaget flere priser, bl.a. Deutsche
Schallplatten-preis.
Individuel
Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed
for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time).

STED

SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C

PRIS

Kr. 6.000,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

Løbende
Aftales med underviseren

KONSULTATION FOR ORKESTERMUSIKERE/
ASPIRANTER
KURSETS INDHOLD

Kurset vil være med udgangspunkt i den enkeltes behov
og omhandle: 1) højrehåndsteknik - Her vil der igennem
målrettede øvelser opnås større fleksibilitet/styrke
og evne til at udføre svære tekniske discipliner uden
spændinger i hele højre arm. Kurset indeholder også
et grundigt studie i buehastighed, tryk og kontrakpunkt
med tilhørende øvelser. 2) venstrehåndsteknik - arbejdet
vil indeholde øvelser til at opnå maksimal styrke,
træfsikkerhed, klarhed og speed med en afslappet hånd/
arm. Yderligere vil der også blive arbejdet med forskellige
vibratoformer. 3) udnyttelse og brug af disse discipliner i
forskellige stilarter.

MÅLGRUPPE

Aktive violinister i orkestre, ensembler og freelance som
ønsker at justere og arbejde med tekniske discipliner for
både højre og venstre hånd. Discipliner som med årene i
et orkester nemt bliver overset, og hvor skader ofte opstår.
Kurset henvender sig også til violinster der forbereder sig
til prøvespil.

UNDERVISER

Arne Balk-Møller, armoller10@smksnet.dk, tlf. 25387840

OM UNDERVISEREN

Violinist, dirigent. Uddannet i København (Milan Vitek) og
ved Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien
(Ernst Kovacic). Har været solospiller i Det Kgl. Kapel samt
gæstekoncertmester i Deutsche Kammerphilharmonie.
Har dog gjort sig mest gældende inden for kammermusik.
Har givet koncerter over det meste af Europa samt
de respektive landes radiostationer og medvirket på
flere store festivaler. Har udgivet talrige internationalt
roste CD’er og har modtaget flere priser, bl.a. Deutsche
Schallplatten-preis.

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Individuel
Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed
for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time).

STED

SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C

PRIS

Kr. 6.000,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

Løbende
Aftales med underviseren

KROP OG STEMME

KURSETS INDHOLD

Formiddagen vil bestå af holdundervisning med bioenergetiske øvelser kombineret med vokaltræning.
Øvelserne er udviklet af underviserne gennem et langt og
dybdegående samarbejde, hvor FOCUS, FYLDE og FLOW
i krop og stemme danner basis for fysisk og vokal styrke
og frihed. Om eftermiddagen deler lærerne og holdet sig i
to grupper for at arbejde mere specifikt med den enkelte
deltagers krop og stemme.

MÅLGRUPPE

Musikere, skuespillere, vokalister og andre interesserede.

UNDERVISER

Anne Birch (abi@talnet.dk, 20455430) og Dorte
Nørregaard (26350626)

OM UNDERVISEREN

Dorte Nørregaard er uddannet fysioterapeut,
Pilateslærer og Bioenergetisk Kropsterapeut. Lærer ved
Skuespillerskolen i Odense på 28. år, og timelærer på
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole som
underviser i kropsfag - individuelt og på holdbasis.
Anne Birch er uddannet sangpædagog. Lærer ved
Skuespillerskolen i Odense på 25. år, og også ansat som
hovedfagslærer på rytmisk linie og folkemusiklinien på
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole.

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Hold - min. 8. personer og max. 10 personer
Lørdag d. 2. november 2013 og søndag den 3. november
2013. Begge datoer fra kl. 10.00-17.00 inkl. 1 times
frokostpause.

STED

Skuespillerskolen, Roersvej 33, 5000 Odense C.

PRIS

Kr. 2.500,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

10. oktober 2013
November 2013

LEVENDE MUSIK I
SUNDHEDSVÆSENET
KURSETS INDHOLD

Musikerne får gennem kurset teoretiske og praktiske
redskaber til at formidle musik for/med et mangfoldigt
publikum i utraditionelle og udfordrende rammer.
Teoretisk introduktionsforløb med fokus på:
performance i sundhedsvæsenet, differentieret
musikformidling, repertoirevalg, temaforløb, improvisation,
patientinddragelse, kommunikation, orientering om
specifikke patientgrupper, musikpsykologi, tavshedspligt,
musikterapi m.m.
Efterfølgende praktikforløb (valgfrit) på Sydvestjysk
Sygehus på en børne- og/eller en kræftafdeling.
Der tages udgangspunkt i den enkelte solists, duo/trios
ideer, ønsker om målgruppe og kompetencer.
Løbende supervision. Afsluttende evaluering og udtalelse.
Se mere på www.smks.dk!

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til professionelle musikere
- rytmiske/klassiske - der ønsker inspiration til
at opdyrke nye publikumsmiljøer og udvikle egne
performancekompetencer.

UNDERVISER

Studieadjunkt Margrethe Langer Bro, herudover
Musikterapeut Marianne Bode
Hjerneforsker Peter Vuust
Kræftpsykolog Ruth Christensen
Klinisk specialist Helle Staal
Afd. sygeplejerske Helle Opstrup

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Hold - min. 4 personer og max. 10 personer
Teoretisk introduktionsforløb: 5 undervisningsgange af 1,5
times varighed. Praktik: 5 ’koncerter’ med forudgående
patientbesøg.

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg og Sydvestjysk
Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

PRIS

Kr. 5.000

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Oktober 2013

PRAKTISK, ANVENDELIG
ARRANGEMENTSTEKNIK
KURSETS INDHOLD

Kurset giver en grundlæggende indføring i at udarbejde
et “pædagogisk arrangement” som kan bruges i praksis
ude i det “virkelige” liv. Vi kommer bl.a. rundt omkring
udvælgelse af musik, der passer til målgruppen, tilpasning
af de forskellige instrumentroller, opsætning af nodeark,
indstuderingsmetoder, brug af internettet/YouTube/
videoer, hjemmesider, lyd-programmer der kan sætte
musikken ned i tempo og bevare toneart, eller ændre
toneart og bevare tempo.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til musiklærere, der ønsker at blive
bedre til at gøre brug af de mange hjælpemidler der
i dag findes på nettet og som har brug for - og lyst til
at blive bedre til at lave flotte og ikke mindst brugbare
arrangementer til sammenspilshold på musik-, efter- og
ungdomskoler, mm.

UNDERVISER

Nicolas Kock, nicolaskock@me.com, 20478445

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Nicolas Kock underviser på SMKS i sammenspilsledelse,
pædagogisk arrangement, klaverlaboratorium, Sibelius
nodeskrivning og er derudover praktikkoordinator.
Samtidig er han koordinator på MGK afdelingen i Esbjerg,
hvor han underviser i teori, hørelære, sammenspil og
brugsklaver. Nicolas Kock er også aktiv jazzmusiker som
kontrabassist og arrangerer koncerter og temaaftener.
Læs mere på www.nicolaskock.dk
Hold - min. 5 pers - max. 6 pers.
Fredage kl. 10.00-14.00 - 3 kursusdage efterår 2013 2 kursusdage efterår 2014. De 3 første gange foregår
undervisningen primært i computerlaboratorium, hvor
arrangementerne udfærdiges. De sidste 2 gange afprøves
arrangementerne i et sammenspilslokale på “kanin” hold
sammensat til lejligheden.

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg

PRIS

Kr. 3.700

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Efterår 2013

RYTMISK KIRKEMUSIK
- på orgel og klaver

KURSETS INDHOLD

Kursets overordnede mål er at give den studerende
forskellige værktøjer til at få den rytmiske kirkemusik til at
lyde mere autentisk og ”swinge” bedre.
Med udgivelsen af den nye salmebog i 2003 er den
rytmiske musiks position i kirken blevet styrket. Det stiller
nye krav til organisten der oftest ingen uddannelse har på
dette område.
Der tages udgangspunkt i den enkeltes færdigheder og
behov uanset niveau. Der vil blive arbejdet med rytmiske
salmer, rytmiske satser fra højskolesangbogen, rytmisk
kormusik for børnekor og voksenkor, rytmiske satser til
brug ved præ– og postludium, forspil og modulation. Der
vil blive behandlet teoretiske emner som becifringslære,
rytmelære, frasering, harmonisering og meget mere.
Repertoiremæssigt tages der for en stor del udgangspunkt
i kursistens ønsker.

MÅLGRUPPE

Organister på alle niveauer

UNDERVISER

Studieadjunkt Bjørn Elkjer
bjelkjer10@smksnet.dk

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Bjørn Elkjer er uddannet på DFM og DKDM og har
desuden PO eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole.
Han har gennem tiden bestridt jobs som bl.a. repetitør
og kapelmester ved Østre Gasværks Teater, Gladsaxe
Teater, Det Danske Musicalakademi, Det Kongelige
Teaters Balletskole og som kapelmester for en række
sangere og entertainere. Siden 1995 har han undervist på
konservatoriet i Odense og fra 1997 været organist ved
Vinding Kirke.
Individuel
Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed
for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time).

STED

Aftales med underviseren

PRIS

Kr. 6.000,00

TILMELDINGSFRIST
KURSUSSTART

Løbende
Aftales med underviseren

SIBELIUS
NODESKRIVNING
KURSETS INDHOLD

Trin 1: Første undervisningsgang giver en grundlæggende
indføring i Sibelius. Skriv din første node og lær hvordan
du kommer videre derfra på egen hånd. Den anden
gang (ca. 2 måneder senere) er der mulighed for at få
svar på alle de spørgsmål og problemer, der har hobet
sig op i den mellemliggende periode. Trin 2: Er for den
som har arbejdet med Sibelius i noget tid, men trænger
til at komme længere ned i programmet og finde nye og
smartere måder at gøre tingene på. Her kigger vi også på
hvordan et nodelayout kommer til at se professionelt ud.
På begge trin tages der udgangspunkt i den
videovejledning Nicolas Kock har udfærdiget, og som
efterfølgende er en stor hjælp for den enkelte.
Der er rig mulighed for at få svar på medbragte
spørgsmål, også via mail efterfølgende.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få lært at skrive
noder på computer, eller som ønsker at blive bedre til det.
Nicolas har tidligere lavet kurser for: organister, korledere,
professionelle- og amatørmusikere, musikpædagoger,
studerende m.fl.

UNDERVISER

Nicolas Kock, nicolaskock@me.com, 20478445

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Nicolas Kock underviser på SMKS i sammenspilsledelse,
pædagogisk arrangement, klaverlaboratorium, Sibelius
nodeskrivning og er derudover praktikkoordinator.
Samtidig er han koordinator på MGK afdelingen i Esbjerg,
hvor han underviser i teori, hørelære, sammenspil og
brugsklaver. Nicolas Kock er også aktiv jazzmusiker som
kontrabassist og arrangerer koncerter og temaaftener.
Hold - min. 5 pers - max. 8 pers
Fredage fra kl. 10.00-14.30. Der er 2 undervisningsgange
- en kursusdag efterår 2013 og en kursusdag forår 2014.

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg

PRIS

Kr. 1.750

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Efterår 2013

STEMMEN SOM
INSTRUMENT
KURSETS INDHOLD

Lær at pakke en stemme ud – hvad skal der til for at få
dine elever til at lyde bedre?
Få opfrisket din viden om anatomi og fysiologi og lær
at ”læse” en sangerkrop. Få redskaber til at løsne op
for de spændinger, der begrænser og lær, hvordan de
holdes fra livet. Som sanger er du dit instrument, og din
lyd afhænger derfor af, hvordan du arbejder i kroppen.
På kurset får du først en kort opfriskning af anatomi og
fysiologi i forbindelse med stemmen. Dernæst kigger vi
nærmere på, hvordan lyden kan justeres og forbedres
gennem en ny tilgang til instrumentet. Du lærer at
omsætte det du ser og hører til dine hænder, så du kan
løsne uhensigtsmæssige spændinger, dels hos dig selv og
dels hos dine elever.

MÅLGRUPPE

Sangere, undervisere og stemmebrugere på
konservatorier, MGK, musikskoler og folkeskoler.

UNDERVISER

Dorte Sehested, tlf. 24277664 (www.huligennem.dk)

OM UNDERVISEREN

UNDERVISNINGSFORM
VARIGHED

Dorte Sehested er konservatorieuddannet sangpædagog
med speciale i stemmedannelse. Hun har undervist i
teknisk stemmebrug, stemmeteori og sang på SMKS
siden 2003. Derudover har hun undervist på Rytmisk
Musikkonservatorium samt MGK forskellige steder i
landet. Hun arbejder sideløbende med rehabilitering
af dysfunktionelle stemmer, dels hos professionelle
stemmebrugere, og dels hos børn og unge. Dorte har
skrevet bogen ”Stemmen som instrument”, som udkom
på Edition Wilhelm Hansen i oktober 2012.
Hold. min. 4 - max. 8 deltagere. Vi bruger hinanden, så
det bliver en slags masterclass.
2 undervisningsdage á 5 timer.

STED

SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg, SMKS, Islandsgade 2,
5000 Odense C eller undervisningslokaler i Kbh.

PRIS

Kr. 2.300,-

TILMELDINGSFRIST

21. juni 2013

KURSUSSTART

Efterår 2013

tilmelding og INFO
HENVENDELSE
Projektkoordinator Malene Møller
mam@smks.dk eller tlf. 6311 9913.
YDERLIGERE INFORMATION OG TILMELDING
www.smks.dk
KURSUSBEVIS
Der udstedes kursusbevis for deltagelse.

OM SMKS
SMKS udbyder som kunstnerisk uddannelsesinstitution under
Kulturministeriet musik- og scenekunstuddannelser på højeste niveau.
SMKS har fysisk til huse på tre adresser i Syddanmark i henholdsvis Odense og Esbjerg. Vi er således den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, der huser både musik og scenekunst og vi går målrettet efter at udnytte det potentiale, der er
i krydsfeltet mellem musik og scenekunst.
SMKS har ca. 300 studerende med en stor procentdel internationale studerende, et halvt hundrede faste undervisere og
omkring 100 tilknyttede timelærere. Studiemiljøet er præget af
nærhed og sammenhold, og vi har generelt en stor åbenhed
over for ’krydsbestøvning’ studieretningerne imellem.
Fotos:
Side 1, 2, 11, 12: Jørgen Bentzen
Side 3: Patricio Soto
Side 15: Jørgen Diswal
Side 18: Anders Clausen
Øvrige fotos: SMKS

Adresser:
Syddansk
Musikkonservatorium
Islandsgade 2
5000 Odense C.
Skuespillerskolen
Roersvej 33
5000 Odense C.
Syddansk
Musikkonservatorium
Kirkegade 61
6700 Esbjerg
www.smks.dk
info@smks.dk
63119900

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

The Academy of Music and Dramatic Arts, Southern Denmark
www.smks.dk · info@smks.dk · Tlf.: +45 6311 9900

