Dirigentkursus – Dirigenten, slagteknik og det
lille ensemble (niv. 2)
Foreningen Danske Orkesterdirigenter har den glæde at invitere til dirigentkursus:
Lørdag den 23. januar 2021 kl. 10.00 - 18.00
Koncertkirken
Blågårds Plads 6A
2200 København N
Kurset er velegnet for dirigenter, der har dirigeret orkester i få år, dirigenter der ikke
fået undervisning i længere tid, eller dirigenter, der har dirigeret nogen tid, men godt
vil træne på et lille ensemble, før der tages livtag med det større orkester, dirigenter
der ikke er sikre på slagteknikken, for vicedirigenter, gruppeinstruktører,
assisterende dirigenter m.m.
Kursusmål:
• at træne flere slagskemaer end på niveau 1
• at træne alle facetter af start, afslag, optakter, dynamik, staccato, legato,
marcato etc.
• at træne og dirigere rytmiske øvelser
• at arbejde med indstuderingsteknik
• at dirigere lettere værker
• at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
• at afklare deltagelse på næste kursus
Optagelseskrav:
•
•
•
•
•
•

Stærk lyst til at dirigere
Erfaring som instrumentalist eller korsanger
Nogen praktisk direktionserfaring
Ansøgning
Gennemført niveau 1 eller lignende erfaringer
Evt. samtale

Dagens program:
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder – Dagens program

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.45
15.45 – 16.30
16.35 – 17.25
17.30 – 18.00

Dirigentens opgaver og rolle
Slagteknik
Partiturstudier: Indstudering
Forberedelse til orkesterpraktik
Frokost
Praktik med ensemble
Kaffepause
Praktik med ensemble (fortsat)
Evaluering af podietid
Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
Resumé – To do list – Afslutning

Instruktør:
Dirigent Casper Schreiber, uddannet v. Aarhus Universitet
(musikvidenskab), DKDM (direktion), Rimsky-Korsakov
Konservatoriet Skt. Petersborg (videregående studier).
Har dirigeret alle danske professionelle orkestre.

Dirigent-hørelære:
Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ Gymnasium
Praktikensemble:
Kvintet fra AmadeusEnsemblet
Tilmelding:
Send os en mail på kurser@danskeorkesterdirigenter.dk med de oplysninger
der er nævnt på http://dirigentinstituttet.dk/tilmeld
Kursusnummer: A2
Ansøgningsfrist 10. januar 2021
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.

Med venlig hilsen
Danske Orkesterdirigenter
www.danskeorkesterdirigenter.dk

