KURSUS FOR DIRIGENTER

Dirigenten, træblæserinstrumenter og
harmoniorkester
Foreningen Danske Orkesterdirigenter har den glæde at invitere til
dirigentkursus:
Lørdag den 8. maj 2021 kl. 10.00 - 18.00
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Aarhus C.
Dette kursus gør dirigenten fortrolig med blæseinstrumenterne og deres
egenart. Kendskab til blæsernes spil og klang er ikke kun afgørende for
symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der fx beskæftiger sig
messingblæseinstrumenter. Denne viden guld værd for alle dirigenter. Det er
ikke en forudsætning, at du har meget erfaring med at dirigere
harmoniorkester, men kurset er for dirigenter med nogle års dirigenterfaring.
Er du i tvivl om niveau og gerne vil med, så kontakt os. Der er en nærmere
beskrivelse af kurset på www.dirigentinstituttet.dk
Som instruktør er vi glade for at kunne præsentere Peter Harbeck.
Peter Harbeck er Mag.art i musik fra Aarhus Universitet, har diplom- og
musikpædagogisk eksamen med klarinet som hovedfag fra Nordjysk
Musikkonservatorium samt diplomeksamen i orkesterdirektion fra DKDM.
Han har været musikdirigent ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps og dirigent
ved Søværnets Tamburkorps’ Brass Band.
Peter underviser, instruerer og evaluerer med stor klarhed tilpasset den
enkeltes forudsætninger, og det har Danske Orkesterdirigenter og vores
kursister nydt godt af i mange år. Du kan virkelig få et skub fremad i din
dirigent- og instruktørvirksomhed med dette kursus

Praktikorkester
Tonica Harmoniorkester. Orkestret er et meget velspillende og rutineret
orkester med et bredt repertoire.

Dagens program
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagteknik – alle teknikker
11.35 - 12.00 Partiturstudier: Hvad er et harmoniorkester ?
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktikorkester
12.30 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med harmoniorkester
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00 Praktik (fortsat)
16.05 - 16.35 Evaluering af podietid
16.40 - 17.25 Dirigent-hørelære og personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Resumé - To do list – Afslutning
Der udsendes partiturer via mail inden kurset.

Kursusmål
•
•
•
•
•
•
•
•

at lære egenarten af harmoniorkester
at lære andre træblæserinstrumenter at kende
at forstå og anvende harmonikaorkester-partituret (både træ- og
messingblæserinstrumenter)
at kende harmoniorkestrets opstillingsmuligheder
at arbejde med et harmoniorkester
at udvikle slagteknik fra niveau 5
at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
at afklare deltagelse på næste kursus

Læs mere om kursusindhold m.v. på www.dirigentinstituttet.dk/kurser

Optagelseskrav
•
•
•
•
•
•

Stærk lyst til at dirigere
Erfaring som instrumentalist eller korsanger
Flere års praktisk direktionserfaring
Ansøgning
Gennemført niveau 5 eller lignende erfaringer
Evt. samtale

Tilmelding
Send os en mail på kurser@danskeorkesterdirigenter.dk med de oplysninger
der er nævnt på http://dirigentinstituttet.dk/tilmeld
Kursusnummer: A6
Ansøgningsfrist 25. april 2021

Kursusafgift
500 kr. (betales på 7045 - 0001349321 SYDBANK) - HUSK at skrive navn,
samt kursusdato ved indbetaling.
Der serveres let morgenmad, frokostsandwich el.l., og kaffe/te/kage i pausen.
Prisen dækker forplejning, undervisning og undervisningsmaterialer.
Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Dirigent Instituttet,
Danske Orkesterdirigenters kursusafdeling
www.dirigentinstituttet.dk

