Vil du være med i Klang?
Så er det nu, du har chancen! Klang søger nemlig stemmer til den nye sæson. Vi er særligt interesserede i
alter og herrestemmer.
Hvis du drømmer om at være med i et ambitiøst rytmisk kor fuld af lækre klange, så meld dig til en
stemmeprøve ved at sende en mail til koretklang@gmail.com.
Stemmeprøven finder sted søndag den 18. august før korets første øvegang. Tilmelding er nødvendigt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Klang
Vi fokuserer på tre områder, som skal lære os nyt og gøre os til stærkere sangere.
• Klangarbejde – lær mere om din stemmes forskellige udtryk, leg med dens muligheder og tag det
med ind i musikken.
• Rytme- og groove-arbejde – lær mere om det rytmiske underlag, om præcision og sikkerhed og lad
kroppen være metronom.
• Sats- og intonationsarbejde – lær at lægge stemmen i tætte harmonier, syng med indlevelse og giv
musikken udtryk.
Vi forventer af dig, at du:
• synger rent
• kan synge i et kor med flere stemmer
• har kendskab til rock, pop og funk
• gerne vil lære mere om rytmisk korsang
• vil prioritere koret, når du har overstået din prøvetid
• gerne vil øve i din fritid på det, som du har brug for at lære
Korets dirigent er Sisse Skovbakke. Sisse er cand.phil. i musik og har mere end 30
års erfaring med kor og korledelse i Danmark, Tyskland, Holland og Luxembourg.
Hun har medvirket på kurser over hele landet i efteruddannelse af musiklærere
og korledere og er freelance korcoach på bl.a. Beautylicious, Struer Shantykor og
Vokalias. Hun leder også koret Side by Side i Struer, et amatør-folkekor med
ambitioner!
Sisses fokus i korarbejdet er en ukonventionel tilgang til det stemmetekniske, en
kreativ tilgang til satsarbejdet samt at finde korets unikke udtryk og karakter.

Praktisk
Tid: Søndage i ulige uger kl. 18.15 – 21.30
Sted: Musiklokale 2, Sønderlandsskolen, Sønder Alle 25, 7500 Holstebro
Pris: 750 kr. pr. halvår. Studerende 600 kr.
Sæsonstart: 18. august 2019.
Facebook: Klang – rytmisk kor i Holstebro
Bemærk ændringer i efterårssæsonen 2019. Vi synger ikke den 15. september, men i stedet for den 22.
september. Den 29. september er en hel kordag ”ude af huset”.
Klang er en del af Den Frie Musikskoles Aftenskole.

