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Digital nordisk körledardag
2 oktober 2021
Varmt välkommen att vara med på digital körledardag den 2 oktober! Programmet kommer att bjuda på 
spännande seminarier med seminariehållare från de nordiska länderna och Tyskland, repertoargenomgång som 
sig bör och självklart en massa körmusik. Som om inte detta vore nog anledning att ansluta kommer även Årets 
Körledare 2021 att tillkännages!

I pauserna mellan de olika programpunkterna kommer det att visas musikinslag, och även inför lunchpausen har 
vi satt samman en Youtube-spellista med nordiska körer för den som inte blir mätt på körmusik.

Dagen arrangeras tillsammans med de nordiska körledarorganisationerna, och genomförs i samarbete med 
Kulturens bildningsverksamhet. 

Program

10.00 – Invigning 
FSK-fanfar, skriven av Ulrika Emanuelsson. Invigningstal av 
föreningens ordförande.

10.15 – BUS Academy
Marie Bejstam och Charlotte Rider summerar det första 
året med den unika utbildningen BUS Academy. Vad tyckte 
studenterna? Sker några förändringar inför år 2? Kort 
paneldiskussion om återväxt och hållbarhet.

10.45 – Musikinslag med tema barn och ungdom

11.00 – Anne Karin Sundal-Ask
Anne Karin är körledare för Det Norske Jentekor sedan 
2005. Hon har mottagit flera priser och utmärkelser, bland 
annat från Norsk Komponistforening 2019 för sitt 
förebildliga arbete med nutida musik i möte med barn och 
ungdom – särskilt med Det Norske Jentekor. Under 
seminariet kommer hon att berätta om förnyelse och 
utveckling av repertoar för de olika åldersgrupperna i 
kören, och självklart får vi även tillfälle att se och lyssna till 
kören.
 

Anne Karin Sundal-Ask med Det Norske Jentekor, foto: Nils Katla
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11.40 – Repertoargenomgång del 1
Som sig bör under ett körledarkonvent lotsar oss Karin 
Oldgren och Helene Stureborg igenom nyutgiven körmusik. 
När vi inte själva kan ta ton har de till sin hjälp unga sångare 
från Stockholms musikgymnasium. Denna första del riktar 
sig främst mot barn- och ungdomskör.

12.00 – Lunchpaus
Med möjlighet att fortsätta titta och lyssna på körmusik 
med nordiska körer i Youtube-spellista.

13.00 – Stipendieutdelning
FSK och Rosenborg-Gehrmans stiftelse för svensk musik 
delar ut den prestigefulla utmärkelsen "Årets Körledare" 
2021.

UNGiKÖR delar ut Årets Barn- och Ungdomskörledare 
2021.

Stipendier från Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond 
delas ut.

13.30 – Choir and movement
Stephan Lutermann berättar om sitt arbete med 
ensemblen CHOREOS. De jobbar i nära samarbete med en 
koreograf, med fokus på kroppsspråk, sammanhållning i 
gruppen och ett naturligt och levande scenframträdande.

14.15 – Musikinslag med tema kör och rörelse

14.30 – Repertoargenomgång del 2
Med Karin Oldgren, Helene Stureborg och sångare från 
Stockholms musikgymnasium. Fokus på vuxenkör.

14.50 – Isländska folkmelodier som kreativ 
körmusik
Gunnsteinn Ólafsson presenterar körarrangemang av 
isländsk folkmusik med hjälp av Islands Universitetskör.

15.30 – Avslutning

Islands Universitetskör, foto: Elsebeth Vang

Stephan Lutermann, foto: pressbild

Anmäl dig till FSK:s digitala körledardag! 

På vår hemsida www.korledare.se finns ett 
anmälningsformulär till körledardagen. När du har 
anmält dig får du en länk där du kan följa dagen. 

Alla medlemmar får också formuläret i ett mail. Läs 
mer på vår hemsida www.korledare.se.


