Dirigentkursus niveau 1 –
Dirigentens rolle og slagteknik
Foreningen Danske Orkesterdirigenter har den glæde at invitere til
dirigentkursus:
Lørdag den 12. september kl. 10.00 - 18.00
Københavns Musikskole
Staldgade 29
1699 København V.
Der er et kæmpe behov for instruktører og dirigenter. Kurset er velegnet for
ikke-erfarne dirigenter eller dirigenter, der ikke er sikre på slagteknikken,
assisterende dirigenter, gruppeinstruktører, eller dirigenter der ikke har fået
undervisning i flere år m.m.

Kursusmål:
• at gøre kursisten fortrolig med de oftest anvendte slagskemaer samt
præparation og afslag
• at give kursisten praktikmulighed sammen med pianist
• at lære kursisten at forstå og bearbejde et partitur
• at give kursisten et overblik over de mest almindelige besætningsformer
• at træne grundlæggende hørelære for dirigenter
• at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
• at afklare deltagelse på næste kursus

Optagelseskrav:
• stærk lyst til at dirigere
• erfaring som instrumentalist eller korsanger
• ansøgning

Dagens program:
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 - 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer, dynamik, optakt, afslag)
11.30 - 12.00 Besætningsformer
12.00 - 12.30 Slagteknik - fortsat
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.25 Slagteknik og forberedelse til repetitør-session
14.30 - 15.15 Direktion m. repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15 Direktion m. repetitør (fortsat)
16.15 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Instruktør:
Instruktør på kurset er dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM
(Musikledelse), uddannet på Royal Academy of Music, London.

Tilmelding:
Send os en mail på kurser@danskeorkesterdirigenter.dk med de oplysninger
der er nævnt på http://dirigentinstituttet.dk/tilmeld
Kursusnummer: A1

Ansøgningsfrist 4. september 2020

Kursusafgift:
500 kr. (betales på 7045 – 0001349321 SYDBANK) - HUSK at skrive navn,
samt kursusdato ved indbetaling.
Prisen dækker forplejning, undervisning og undervisningsmaterialer.
Tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Læs mere på www.dirigentinstituttet.dk om kursusindhold, tidsplan m.v.
Kender du nogen, som kan være interesseret i dette kursus, så lad denne
invitation gå videre. Vi glæder os til at se en bølge af nye kræfter i
orkestrene.

Med venlig hilsen
Dirigent Insituttet
Danske Orkesterdirigenters kursusafdeling
www.dirigentinstituttet.dk

