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Edsbruks
Sångakademi
VI VÄLKOMNAR GAMLA
OCH NYA SÅNGARE TILL
VÅRA KURSER!

VÄSTRA EDS KYRKA
EDSBRUK

EDSBRUKS
MISSIONSHUS

SÅNGKURS

en upplevelse för kropp och själ i hjärtat av Tjust

EDSBRUKS MISSIONSHUS 4–7 JULI 2019
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Detta ingår i kurspriset:
Enkel logi i dubbel/trippelrum med dusch och toalett i korridor. Begränsad (men inte obefintlig)
tillgång till duschmöjligheter. Tvagning i Storsjön, 75m nedanför Missionshuset rekommenderas.
Sänglinne och handduk ingår ej. Halvpension: frukost, förmiddagskaffe, eftermiddagskaffe,
middag. Alla måltider intages i Missionshuset. Maten är ofta ekologisk och närodlad, allt
kaffebröd är hembakt. Gemensam lunch bokas på olika närliggande restauranger alla dagar.
Detta blir också en trevlig utflykt i Tjustbygden. I Missionhuset finns varje dag vatten, frukt och
lite snacks. Kurspris för år 2019 är 4150kr.

Anmälan:
Klicka här för anmälan! Senast 1 maj 2019. Till anmälan bifogas en röstinspelning i digitalt
format, tex ett röstmemo från iPhone, avi, Quick- time, m2v, m4v, mkv eller motsvarande. Första
versen ur ”Kristallen den fina” skall sjungas a cappella i valfri
tonart. Denna sändes till: annelie.korsfeldt@gmail.com.

Antagning:
Anmälan är bindande, antalet platser är begränsat.
Kursledningen ansvarar för uttagningen till kursen. Om
kursen blir fulltecknad görs en väntelista som vi antar från
vid eventuella återbud. Vid för få anmälningar ställs kursen
in. Inbetalning av kursavgift till angivet konto görs när
besked om antagning erhållits. Vid återbud senare än en
vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Ingen
återbetalning efter kursstart. Efter besked om antagning
sändes de egna valda solosångerna omgående till:
annelie.korsfeldt@gmail.com . Ingen av sångerna får
vara längre än 4 minuter.

Johan Korsfeldt

Kursinnehåll:
• Undervisning i en sång av “Sommarens tonsättare” samt 2
solosånger efter eget val, kan vara annan genre än klassisk.
• Egen tid i Masterclass
Elisabeth Wessén

• Egen tid för övning med pianist.
• Ensemblesång.
• Konsert fredag kväll i Missionshuset.
• Elevkonsert söndag eftermiddag i Västra Eds kyrka.

Annelie Korsfeldt
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Vi arbetar med kursen:
• Annelie Korsfeldt, lärare i sång och masterclass.
• Elisabeth Wessén, ackompanjatör/instudering.
• Johan Korsfeldt, lärare i ensemblesång.
• Per Korsfeldt, kursens alltiallo-fixare.
• Sofia Söderman, Magnus Söderman, Karen Andersen - kökspersonal.
• Hemliga gäster, familjemedlemmar och grannar.

Vem passar denna kurs för?
Vår sångkurs passar medelgoda sångare som vill lära sig mera. Kanske sjunger du i någon kör och
vill utveckla din röst ett steg till genom att prova att sjunga solo, kanske har du redan provat att
uppträda lite solistiskt och vill utvecklas mer. Vi arbetar med uttryck i sångerna varför vi helst ser
att du har lärt dig sångerna utantill. Vi vill hjälpa dig att lära känna din egen röst. Därför arbetar
vi med grundläggande 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!

Vad är Masterclass?
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. När du själv inte sjunger sitter du med på de öppna lektionerna, lyssnar
och lär av de andra kursdeltagarna. Egen tid till övning kommer att vara begränsad under
kurstiden.

Förberedelse för kurs:
Du bör kunna alla sånger mycket väl och minst en helt utantill innan du kommer till Edsbruk.
Detta vill vi informera om i förväg då många kursdeltagare överraskats av detta faktum. Läs
igenom texterna högt, varje dag veckorna innan så lär du dig dina sånger snabbt. Översätt de
sånger som är på främmande språk, se till att du förstår alla ords innebörd samt sångens
egentliga handling. Förbered ditt korrekta uttal av orden.
Vi sänder ut en del ensemblesånger som också ingår som kursmaterial. Vi vill att du lär dig din
tilldelade stämma, detta är en del av kursens innehåll.
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Sommarens tonsättare
Edsbruks Sångakademi:
• 2010 Wilhelm Stenhammar
• 2011 Allan Pettersson
• 2013 Emil Sjögren
• 2014 Hugo Alfvén
• 2015 Wilhelm Peterson-Berger
• 2016 Ture Rangström

Johan Korsfeldt

• 2017 Gunnar de Frumerie
• 2018 Bo Linde

Viktiga saker att packa med:
• badhandduk
• badkläder
• lakan & handduk

Elisabeth Wessén

• kontanter/svisch till bardisk och kopieringsapparat
• Vill du spela in? Tag själv med inspelningsutrustning!

Några röster från sångkursen
2018:
”...Ett minne för livet att få göra detta, massa lärande med
både sitt eget sjungande men också att lyssna på andra ...”
”...Det var väldigt, väldigt roligt!….”

Annelie Korsfeldt

”...Jag är mycket nöjd med allt! Glädje! Inspiration!
Uppmuntran! ….”

SCHEMA

(med reservation för ändringar)

TORSDAG 4 juli
18.00 Incheckning boende
19.00 Middag - Kvällssång - Nattdopp

FREDAG 5 juli
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08.00 Morgondopp/frukost
Kvällskonsert
Detaljerat schema meddelas senare.

Välkommen till
vackra
Tjustbygden!

LÖRDAG 6 juli
08.00 Morgondopp/frukost
Detaljerat schema meddelas senare.

SÖNDAG 7 juli
08.00 Morgondopp/frukost
Detaljerat schema meddelas senare.
15.30-16.30 Generalrepetition
17.00 Konsert/Kursavslutning Västra Eds kyrka

SÖNdag 30 juli 2017 kl 17

KONSERT
Kursavslutning i sång

Medverkade: elever från Edsbruks
Sångakademi Sommar 2017

Lärare:
Annelie Korsfeldt
Johan Korsfeldt
Elisabeth Wessén

Välkommen !
västra eds kyrka

Ibland besöker
kursdeltagarna något
närliggande utflyktsmål
eller kopplar med bad.
Efter många timmar av
lyssnande och lärande är
det skönt att få lite frisk
luft.

edsbruks
sångakademi

Konsertaffisch 2017
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