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hösten 2007 — vintern 2008

Vänd på bladet och läs mer!

Du som sjunger i kör!
Norrbottens Körsångarförbund 

erbjuder dig

Koristutbildning 
i 3 steg 

totalt 4 dagar



Nu har du en unik möjlighet att gå en koristutbildning i tre steg. 
Steg 1 och 2 genomförs under hösten 2007 med ca 3–4 veckors mellanrum, 
steg 3 genomförs vintern/våren 2008.

Den grupp du börjar i (max 15 st) följs åt under hela utbildningen (steg 1-3).
Möjlighet till påbyggnad finns framöver.

Steg 1 (1 dag)
Innehåller  bl a:
Sångteknik: Uppsjungningsövningar, andning, hållning och röstvård
Praktisk notkunskap
Unison sång: Enkla sånger i 3- och 4-takt

Steg 2 (1 dag)
Innehåller bl a:
Sångteknik: Uppsjungningsövningar, Skarv — vad är det?
Noter: Att lära sig förstå en notbild
Gehörsövningar
Enkla sånger i 2–3 stämmor

Steg 3 (2 dagar)
Innehåller bl a:
Sångteknik: Individuell röstvård
Notkunskap: förvärva ökad kunskap i att läsa en notbild
Sång i 4 stämmor

Kursledare under utbildningen är NKFs förbundsdirigent och sångpedagoger.

Samarbetspartners under utbildningen: Framnäs Folkhögskola och ABF.

För mer information, kontakta:
Norrbottens Körsångarförbund 
c/o Anders Pääjärvi 
Larssons Gränd 18 
941 46  Piteå

Telefon: 0911–692 22 
E-post: anders.p@norrkorsang.se

Norrbottens Körsångarförbund   •   www.norrkorsang.se



Hej!

Här kommer lite mer information om utbildningen:

I Piteå kommer vi att vara på Framnäs och i Luleå/Boden meddelas lokal senare.
Sångpedagoger är i Piteå: Anette Järnelöv, Luleå/Boden: Eva Plumppu.

Kursen startar 10.00 och slutar 15.00 med 1 timmes lunch, båda dagarna i höst.

Mat och fika ingår ej.

Steg 3 planeras att genomföras i januari-februari 2008.

Anmälan sker på följande sätt:
Kryssa för på vilken ort ni vill delta på bifogad blankett, senast 2007-06-01.
Skicka den till 

Norrbottens körsångarförbund 
c/o Marie-Charlotte Bergh
Norra Altervägen 1088
945 92 Altersbruk

eller via e-post: marie-charlotte@norrkorsang.se

Priset för denna utbildning är endast 300:- för alla 3 stegen som betalas till: 

Norrbottens körsångarförbund på postgiro 401 33 84-5 senast 2007-06-01 
som då är bindande. 
OBS! På inbetalningsavin skall anges namn och vilken utbildningsort ni väljer.

Information om utbildningen finns också på vår hemsida www.norrkorsang.se

På anmälningsblanketten vill vi att ni kryssar i hur länge ni sjungit i kör.

Välkommen!

2007-04-26



Namn Adress Tel. nr. Piteå 
23/9 & 21/10

Luleå/Boden
7/10 & 28/10 1 2

Anmälan till Koristutbildning
Körens namn:

Om ni sjungit i kör 1-3 år sätt ett kryss i kolumn 1. Har ni sjungit 4 år eller mer sätt ett kryss i kolumn 2.


