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Det boblede med energi i Domkirkens Konventhus, da Roskilde 
Synger holdt korlederkursus.

Man tager:
28 kursister, fire instruktører, 
en akkompagnatør, tre interne kor-
ledere, korbørn fra Roskilde Domkirke 
og Roskilde Musiske Skole og en 
køkkendame. Disse ingredienser 
koger man godt og grundigt sammen 
en fredag og en lørdag i Konvent-
husets sal, og ud af det får man 
store smil, glade øjne, musikalske 
højdepunkter, sælsomme, nye 
erfaringer og en masse mod på at 
gå hjem og lave børne- og juniorkor.

Roskilde Synger holdt korlederkursus for organister, korledere 
og musiklærere d. 3. og 4. oktober, fordi Roskilde Synger ved, 
at uddannelse og kursuserfaring er vigtigt for at turde gå i gang 
med eller for at få ny inspiration til sit korlederarbejde. Roskilde 
Synger, som er støttet af bl.a. Det Obelske Familiefond, Roskilde 
Kommune og Roskilde Domkirke kunne derfor indbyde til 
korlederkursus med en håndfuld topinteressante instruktører.

Hele kurset havde det overordnede tema: 

Korsang med stemme og krop.

Emnerne, som blev berørt, var fx. repertoirevalg, opvarmning, 
legen i sangen, at synge rent. Det kan lyde tørt på papiret, men 
når man som kursisterne fik emnerne præsenteret med faglighed, 
energi og herlig humor af instruktørerne, ja, så var det så som 
så med det tørre.

Susanne Wendt (Korchef i DR) havde en faglig energi, der 
fuldstændigt opslugte både børnesangere og kursister. Især 
opvarmningen med leg og tydelige faglige sangmål var i 
topklasse.

Panda van Proosdij fra Holland 
var en energisk katalysator, 
som inspirerede via sin teori 
om, at kroppen alt for ofte 
glemmes og stivner i stedet 
for at deltage dynamisk i 
sangprocessen, og det blev 
på alle måder demonstreret 
og afprøvet.

Rie Hagbard (komponist og gospeldirigent) havde nogle gode 
rytmiske satser med, bl.a. gospel, og var fantastisk til at drive 
kursisterne igennem det ukendte repertoire med megen humor 
og grin blandt alle deltagere.

Marlene Lollike (bl.a. Frihavnskirkens Pigekor) havde især lagt 
vægten på solmisation og nogle middelalderlige kanonsatser og 
gjorde brug af rytmer og bodypercussion undervejs. Hun skabte 
et nærmest meditativt forum i musikken bl.a. i et Alleluia - 
meget professionelt og engagerende.

Som en kursist skrev til os: Lige da jeg kom hjem efter kurset, 
var jeg bange for, at det var for mange ideer og indtryk på en 
gang, og jeg frygtede, at jeg bare ville glemme det hele. Nu kan 
jeg mærke, at lidt fra hver af de fire instruktører popper frem 
hele tiden. Men jeg vil gerne klage over én ting: Min nattesøvn! 
Der er konstant sange, der kører rundt i hovedet på mig, Gloria, 
Lygtemænd, Alleluia. Skønt!

Roskilde Synger arbejder i 
Roskilde for, at alle skal have 
lov til at synge mere - og blive 
bedre til at synge. Vi arbejder 
både med dygtige børn og 
unge, fx sammen med Domkirkens 
kor, men også med skolebørn, 
fyraftenssang, sang på gaden 
- og kurser.

www.roskildesynger.dk

Korlederkursus - en winwin-oplevelse
Af Ghita Johansen, Kommunikationsansvarlig, Roskilde Synger
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Torsdag  23/10 16.30 Menighedsrådsmøde
Mødet er offentligt og foregår i Konventgården.

Fredag  24/10 12.00 Fredagsaltergang
Jens Arendt

Fredag  24/10 19.45 Unge Natkirke
Per Vibskov Nielsen Musikalsk 
gudstjeneste for den yngre 
generation hvor rockbandet 
“5 guys in a church” spiller. 
Kristendom præsenteres 
denne aften på en ny og 
overraskende måde med 
udfordrende sansestationer. 
Temaet er tro, håb og kærlighed. 

Søndag  26/ 10 10.00 Højmesse
Maria Harms

Søndag  26/10 17.00 Aftengudstjeneste
Ulla Thorbjørn Hansen

Onsdag  29/10 12.00 Onsdagsrefleksion
Paul Kofoed Christiansen 

Onsdag  29/10 17.00 Bibel½maraton
Introduktion til Bibelmaraton samt oplæg om Matthæus og 
Markus. Dørene til Domkirken åbnes ½ time før, der er ikke 
tilmelding, og det er gratis at deltage.

Fredag  31/10 12.00 Fredagsaltergang
Maria Harms

Fredag  31/10 17.00 Liturgisk Aftensang
Paul Kofoed Christiansen Roskilde Domkirkes Drengekor 
opfører Faurés Requiem.

Fredag  31/10 18.00 Kulturstrøg - Lysfest
Vi slukker lyset i Domkirken
kl. 18.00-21.00. Medbring 
en lommelygte og få en helt 
anderledes og måske lidt 
uhyggelig oplevelse, når du 
udforsker kirkens kapeller i 
mørket.  

Lørdag  1/11  10.00 Lørdagsdåb
Paul Kofoed Christiansen

Søndag  2/11  15.00 Mindegudstjeneste
Maria Harms I anledning af Allehelgen afholdes gudstjeneste 
i Gl. Vor Frue Kirke. Vi mindes dem vi har mistet i årets løb.

Søndag  2/11  10.00 Højmesse
Per Vibskov Nielsen Efter højmessen vil der være brunch i 
Konventhuset. Det koster 30 kr. at spise med.

Søndag  2/11  17.00 Evensong
Ulla Thorbjørn Hansen Gudstjeneste på engelsk.

26. oktober - 2. november 

Bach Ugen byder på rigtig 
mange spændende koncerter 
og arrangementer, som man 
ikke må gå glip af. 

Oplev blandt andet orgelaften 
med Kristian Olesen, Liedaften 
og koncerten “13 Oder til 
Maria”.

Se det spændende program 
på vores hjemmeside.

roskildedomkirke.dk
Tlf. 46 35 16 24 • post@roskildedomkirke.dk 
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Lysfest - fredag den 31. oktober 

Oplev Domkirken på en helt ny måde. Vi slukker lyset i Domkirken kl. 
18-21 Medbring en lommelygte og få en helt anderledes og måske lidt 
uhyggelig oplevelse, når du udforsker kirkens kapeller i mørket. Rundt 
omkring i kirken fortæller vi historier og enkelte steder vil studerende fra 
RUC have belyst områderne på en anderledes måde. 

Kom i stemning til denne aften med Liturgisk Aftensang, kl. 17-18, hvor 
Roskilde Domkirkes Drengekor opfører Faurés Requiem. 

Har du mod på mere musik er der Liedaften i Konventhuset fra kl. 19.    


