Utveckla din sång med Matts eller Carolina😃🎶
Alternativ I: Öva med Matts 3 x 1 tim. Fredagarna den 3/5, 10/5 och 17/5 i
Balettakademins lokaler. Damer kl 13-14 och herrar 14.15-15.15.
Kostnad 500 kr för tre lektioner, som betalas in till körens bankgiro 875-1927 – i förväg!
Detta kompletterar ordinarie rep.övningar; en kort Notläsnings-/teknik- och
interpretationskurs, med mer målinriktat sjungande. Matts beskriver lyriskt:
“Hur möter vi ny 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 i fokus att skapa hela musikaliska gester! En gest, en tanke, en mening, en
rörelse, en blick, en fras.”
Det handlar 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.
Enskilda sånglektioner? Tala direkt med Matts om dina önskemål, tider och kostnad.

Alternativ II: Öva med Carolina Friberg med 20% rabatt för medlemmar i vår kör. Gäller
hela hennes program; alla kurser, sånglektioner och ljudfiler på Kulturfilurens hemsida –
se www.kulturfiluren.com
Gör så här för att få del av rabatten: Sänd mail direkt till carolina@kulturfiluren.com och
berätta vad du vill uppnå med din röst. Då får du info om vad hon just nu kan erbjuda och
sedan löpande om hennes kurser under resten av våren.
Tips om du vill komma igång direkt? Kolla de här ljudfilerna för att komma igång med din
röst: http://www.kulturfiluren.com/store/p12/rostuppvarmning-paket.html
Carolina kan även erbjuda dig enskilda sånglektioner, läs mer på
http://www.kulturfiluren.com/enskildsangundervisning.html 20%-rabatten kan här
utnyttjas vid ett bokingstillfälle och upp till 10 lektioner som genomförs våren 2019. Bokas
via mail eller telefon: carolina@kulturfiluren.com eller 0738-414737.
Boka snarast, tiderna bokas upp snabbt. Lokal meddelas i samband med varje tillfälle.
Se gärna på hemsidan – www.kulturfiluren.com. Läs om utbildningarna – det är
intressant! 😃 🎶

