edsbruks sångakademi
ger för femte året...

SOLOSÅNGKURS
5-årsjubileum!

”The high note is not the only thing.”
(Placido Domingo)

EDSBRUKS MISSIONSHUS 30 JULI-2 AUGUSTI 2015
- en upplevelse för kropp och själ i hjärtat av Tjust

TORSDAG 30 juli (med reservation för ändringar)
Egen nerresa med bil alternativt:
14.05			
Avresa Sthlm Cityterminalen, Swebus nr 35
17.50 			

Ankomst Gamleby Flisvägen, hämtning med bil

18.00			

Incheckning Edsbruks Herrgård

19.00 			

Middag - Kvällssång - Nattdopp

FREDAG 31 juli
08.00 			Morgondopp/frukost
09.00 			Uppsjungning
09.15-10.30 		

Sånglektioner/övning med pianist

10.30 			Förmiddagskaffe
10.45-12.15 		

Masterclass

12.30 			

Lunch - Tindered Lantkök

13.45-15.00 		

Sånglektioner/övning med pianist

15.00 			Eftermiddagskaffe
15.30-17.30		

Masterclass

18.00 			Middag
19.30			

Överraskningskonsert på hemligt ställe

LÖRDAG 1 augusti
08.00 			Morgondopp/frukost
09.00 			Uppsjungning
09.15-10.30 		

Sånglektioner/övning med pianist

10.30 			Förmiddagskaffe
10.45-12.15 		

Masterclass

12.30 			

Lunch - Tindered Lantkök

13.45-15.00 		

Sånglektioner/övning med pianist

15.00 			Eftermiddagskaffe
15.15-17.05 		

Masterclass

19.00 			

Middag - Nattdopp

SÖNDAG 2 augusti
08.00 			Morgondopp/frukost
09.00 			Uppsjungning
09.15-10.30 		

Masterclass

10.30 			Förmiddagskaffe
10.45-12.00 		

Masterclass

12.15			

Lunch - Tindered Lantkök

13.00 			Eftermiddagsutflykt
15.00 			Eftermiddagskaffe
15.30-16.30 		

Generalrepetition

17.00 			

Konsert/Kursavslutning Västra Eds kyrka

Egen hemresa med bil alternativt:
19.45 			
Avresa Valdemarsvik, Swebus nr 35
22.55 			
Ankomst Sthlm City
			
Matpaket och dryck till hemresan

Detta ingår i kurspriset:
Boende på Eds Bruks Herrgård. Logi i dubbelrum med dusch och toalett i
korridor. Sänglinne och handduk ingår ej. Halvpension - frukost, fika och
middagar intages i Missionshuset. Gemensam lunch intages på Tindered
Lantkök alla dagar. Kursmaterial ur den Korsfeldtska sångskolan.
Kurspris: 3250 kr.
Anmälan och antagning:
Senast 1 juni 2015 till annelie.korsfeldt@telia.com. Uppge namn, adress,
ålder, körerfarenhet samt ev solistiskt erfarenhet. Till anmälan bifogas en
röstinspelning i digitalt format, tex ett röstmemo från iPhone, avi, Quicktime, m2v, m4v, mkv eller motsvarande. Första versen ur ”Kristallen den fina”
skall sjungas a cappella i valfri tonart.
Anmälan är bindande, platsantalet är begränsat. Kursledningen ansvarar för
uttagningen till kursen. Om kursen blir fulltecknad görs en reservlista som
vi antar från vid eventuella återbud. Vid för få anmälningar ställs kursen in.
Vänligen uppge eventuella allergier. Inbetalning av kursavgift görs till Plusgiro
451 01 75-5. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras halva
kostnaden. Ingen återbetalning efter kursstart.
Packlista:
Badhandduk, badkläder, paraply, lakan & handduk, varm tröja, promenadskor,
konsertkläder, fickpengar.
Kursinnehåll:
1 ”Sommarens tonsättare” samt 2 egna klassiska solosånger.
1 Masterclass.
1 Den Korsfeldtska sångskolan.
1 Egen tid för övning med pianist.
1 Överraskningskonsert fredag kväll.
1 Generalrepetition och medverkan i elevkonsert på söndagen.
Lärare/personal:
Annelie Korsfeldt, sång-idéspruta.
Elisabeth Wessén, piano/orgel-grundbult.
Johan Korsfeldt, ensemblesång.
Per Korsfeldt, kock-chafför-sommelier-plåsteransvarig.
Karen Andersen, köksa-mysfaktor.
Hemliga gäster.
Annelie Korsfeldt • Ottevägen 51 • 146 32 Tullinge • 08-13 73 70 • 070-515 35 95 • annelie.korsfeldt@telia.com

Eds Bruks Herrgård

Annelie Korsfeldt
kursledare

Johan Korsfeldt
ensemblesång

Edsbruks Missionshus

Elisabeth Wessén
ackompanjemang

Västra Eds Kyrka

Bra länkar:
http://www.uknadalen.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Eds_kyrka
http://www.tindered.se/1.0.1.0/2/1/
http://www.wadstenschark.se/
http://www.swebus.se/kundsupport/tidtabeller/
http://www.smultronboda.se/

VEM PASSAR DENNA KURS FÖR?

Vår sångkurs passar medelgoda sångare. Kanske sjunger du i någon kör och
vill utveckla din röst ett steg till genom att prova att sjunga solo, kanske
sjunger du redan lite solistiskt och vill utvecklas mer. Vi arbetar med uttryck
i sångerna varför vi helst ser att du lär dig sångerna utantill. Vi vill hjälpa dig
att lära känna din egen röst. Därför arbetar vi med grundläggade sångteknik,
från uppvärmning för röst och kropp till finteknik. För att få maximal utdelning av kursen bör du vara mycket väl förtrogen med den repertoar som du
skall arbeta med.
Ett viktigt mål med sångkursen är att i första hand ha roligt tillsammans och
släppa loss!

MASTER CLASS - HUR GÅR DET TILL?

Begreppet Master class (engelska, av master ’mästare’ och class ’klass’) är
undervisning eller instruktion i grupp, ledd av en specialist inom området,
under en begränsad tidsperiod. Begreppet används bland annat inom musik
och avser då undervisning eller instruktion av en framstående musiker.
Var och en blir personligt coachad inför gruppen - ett mycket bra tillfälle att
få fördjupad kunskap i interpretation/röstteknik både genom att själv sjunga
och genom att följa andras utveckling. Att sjunga tillsammans i grupp är
befriande och stärker teamkänslan på ett mycket positivt sätt.

”SOMMARENS TONSÄTTARE” - HISTORIK
- 2010
- 2011
- 2013
- 2014

Wilhelm Stenhammar
Allan Pettersson
Emil Sjögren
Hugo Alfvén

Några röster från Sommarakademien 2014:
”...Helt enkelt fantastiskt roligt och underbart utvecklande!”
”...Underbar atmosfär bland arrangörer och deltagare...”
”...Tack för en jättetrevlig och lärorik helg!...”

Söndag 2 augusti 2015 kl 17

JubileumsKonsert
kursavslutning i sång

Annelie Korsfeldt, lärare
Johan korsfeldt, Viola
Elisabeth wessén, piano
elever från edsbruks
sångakademi sommar 2015

Välkommen !
västra eds kyrka

edsbruks
sångakademi

