Utveckla din sång i höst med Matts/Carolina😃🎶
Alternativ I: Öva med Matts 3 x 1 tim. Fredagarna den 19/10, 26/10 och 16/11 i
Balettakademins lokaler. Damer kl 13-14 och herrar 14.15-15.15. Kostnad 500 kr, som
betalas in till körens bankgiro 875-1927 i förväg.
Detta kompletterar ordinarie rep.övningar med Matts; en kort Notläsnings-/teknik- och
interpretationskurs. Det blir mer målinriktat sjungande. Matts beskriver lyriskt
“Hur möter vi ett nytt stycke musik?
Vad händer när ögat möter en notbild?
Hur reagerar vi fysiskt på det vi ser?
Hur läser vi noterna? Rytmerna? Intervall?
Hur läser vi texten?
Att möta något för första gången och redan i detta möte bete sig som att man är på väg!
Bortom den första tonen, förbi den andra, och till slut nå den sista tonen i varje fras.
Allt för att ha fokus att skapa hela musikaliska gester!
En gest, en tanke, en mening, en rörelse, en blick, en fras.”
Här handlar det om att göra musik av de stumma noterna, att lära sig sjunga med syfte.
Anmäl dig till mig på alf@gbgkonsertkor.se eller teckna dig på listan som kommer finnas
vid kommande rep.övningar.
Enskild sånglektion? Tala direkt med Matts om dina önskemål, tider och kostnad.

Alternativ II: Öva med Carolina Friberg i hennes ordinarie utbildningsprogram
“Röstnärvaro” och/eller “Solosång Workshop” med 20% rabatt på priserna för våra
körmedlemmar.
Röstnärvarokurs och solosångsworkshop, jämna torsdagkvällar. 20% rabatt på ordinarie
priser på köp som görs fram till och med 20 september. Bokas och betalas via internet!
Kod är HT2018GBGKONSERTKOR20. Läs mer här: http://www.kulturfiluren.com/
rostnarvaro.html (Rabatten på nätet gäller även mp3-filerna, dvs ”Kom igång med röstenserien")
Även Carolina kan erbjuda dig Enskild sånglektion. 20% rabatt på ordinarie priser (ord 800 kr).
Rabatten kan utnyttjas vid ett bokingstillfälle. Upp till 10 lektioner som genomförs hösten 2018 kan
bokas vid detta tillfälle. Bokas via mail eller telefon: carolina@kulturfiluren.com och 0738-414737.
Observera att bokning bör ske snarast, tiderna bokas upp väldigt snabbt. Lokal meddelas i
samband med varje tillfälle.

Se gärna på hemsidan – www.kulturfiluren.com. Läs om innehållet i utbildningen – det är
intressant! 😃 🎶

