
Velkommen til kurs i barnekorledelse – Oslo! 

Tide og sted 
20. november – Fra 10.00 til 17.00 
Poprommet Oslo avd. Nordstrand, Ekebergveien 243, 1166 Oslo 

Hvem kan delta? 
Du som leder, eller har lyst til å lære å lede et barnekor. Felles påmelding via lederen av ditt lokallag. 

Kursagenda 
10:00 Felles, praktisk-teoretisk oppvarming med fokus på barnas stemmer og behov. 
 Tips til korte og lengre opplegg med vekt på det pedagogiske. 
11:00 Hvordan legge opp og gjennomføre en vellykket korøvelse? Hva må vi tenke på i de forskjellige aldersgruppene? 
 Finne balansen mellom lek og læring. 
12:00 Repertoar: Hvordan velge riktige sanger for mitt kor og hvordan eventuelt tilpasse sanger? 
 Hva er ambisjonene til lederne og hvordan fungerer dette i møte med barnegruppen? 
13:00 Lunsj 
14:00 Hvordan jobbe mot en planlagt opptreden/konsert, både med tanke på repertoar (tips om notebanker etc.)?  
 Tekniske aspekter, som lydanlegg, musikere, singback etc., tilgjengelige støtteordninger for kor m.m. 
15:00 Barn i bevegelse. Praktisk-teoretisk undervisning med danseinstruktør 
16:00 Spørsmål og svar 
17:00 Dagens avsluttes 

Mat 
Lunsj blir servert 

Ved spørsmål, ta kontakt med: 
Halvor Bekkevold: halvor.bekkevold@makemusic.org / +47 900 82586 (generelt) 
Bernd Schneider: bernd@ham.no  +47 4028 0327 (barnekor) 

BARNEKORET STORD | HAMAR MUSIKKFORUM | MAKEMUSIC HARSTAD | MAKEMUSIC SANDEFJORD | MAKEMUSIC 
STORD | MAKEMUSIC TØNSBERG | SEASOUND CHOIR & BAND | GRENLAND MUSIKK | MAKEMUSIC HØNEFOSS | 
MAKEMUSIC STAVANGER | MAKEMUSIC SØRLANDET | OSLO FOLLO MUSIKKFORENING | EIKER MUSIKK & MEDIA | 
FORTISSIMO | MAKEMUSIC HORTEN | MAKEMUSIC DRAMMEN | MAKEMUSIC MOLDE | MAKEMUSIC MÅLØY | VOKAL 
OG MUSIKK | MULTI SOUND CHOIR | CHUBBY HAWKS 
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