
A. DIRIGENTKURS elementär
Pris: 3.000 kr
Auskultant: 2.800 kr
 
Innehåll: Arbete med grundläggande färdigheter i körledning 
såsom dirigering, instudering, tonbildning och intonation.
 
Lärare: Mikael Wedar tog examen vid Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm och arbetar som organist och körledare. Sedan 
2012 jobbar han som kyrkomusiker i Farsta församling, Stock-
holm. Under sin karriär har Mikael jobbat med några av de 
främsta körerna, exempelvis Eric Ericsons Kammarkör, Radiokö-
ren och St Jacobs Vokalensemble som han även grundade. 
 
Övningskör: KursdeltagarnaMikael Wedar
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B. DIRIGENTKURS fortsättning
Pris: 3.200 kr
 
Innehåll: Fördjupat arbete med dirigering, instuderingsmetodik, 
interpretation, tonbildning, 
intonation och klang.
 
Lärare: Mats Nilsson är professor i kördirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm, och sedan 2009 ledare av Kungli-
ga Musikhögskolans kammarkör. Han är även ledare för Maria 
Magdalena Kammarkör och Maria Magdalena Vokalensemble 
vid Maria Magdalena församling i Stockholm.
 
Övningskör: Korister ur lundakörerMats Nilsson

C. MASTER CLASS
Cost: 4.000 SEK
 
Course description: Work with advanced repertoire together 
with choral conductors from different countries. Develop and in-
crease your level of conducting and your repertoire knowledge. 
This Master Class will be held in English. 
 
Teacher: Josep Vila i Casañas is a conductor, a composer and 
a pedagogue. His specialism is the a cappella repertoire, as well 
as choral and orchestral literature down the ages. He conducts 
the Lieder Càmera Chamber Choir from Sabadell and collabora-
tes with the Francesc Valls Chamber Choir, a professional vocal 
ensemble engaged to the Sagrada Família church and to Barce Josep Vila i Casañas



MASTER CLASS continuation... 
 
lona’s Cathedral.  He has served as the resident conductor of the 
Orfeó Català choral society (1998-2016), the Cor de Cambra 
of the Palau de la Música Catalana (2011-2016) and the Radi-
otelevisión Española Choir (2007- 2010). He has worked as a 
guest conductor with choirs and orchestras such as the Spanish 
National Choir, the Swedish Radio Choir, the World Youth Choir 
(2010 and 2019) and the Radiotelevisión Española Orchestra 
among others. Since 2005, he has taught choir conducting at the 
Catalonia Music Highschool. 

Choir: Singers from the World Youth Choir together with Pa-
laestra Vocal Ensemble

D. ATT LEDA BARNKÖR
Pris: 3.200 kr 

Innehåll: Arbete med metodik, tonbildning, rörelse/koreografi, 
gestaltning/dirigering, samt repertoarkännedom. Vi reflekterar 
över specifika barnkörsfrågor (8-12 år), körens utveckling och 
arbetar med både sakral och profan repertoar.
 
Lärare: Pelle Olofson har arbetat som musiklärare på Adolf 
Fredriks Musikklasser 2000 -  2017 där han även var ledare för 
Adolf Fredriks Gosskör och Adolf Fredriks Kammarkör. Pelle är 
idag kyrkomusiker i Hägerstens församling, Stockholm och fick 
2019 utmärkelsen Årets barn- och ungdomskörledare.
 
Övningskör: SommarbarnkörenPelle Olofson

J. JAZZ/POP/ROCKKÖR
Pris: 3.000 kr
 
Innehåll: Sjung svängig körmusik och vokalgruppsmusik i jazz-, 
pop- och rocktraditionen. Övningar kring klang, rytm, intonation 
och frasering. Vi övar oss att leda varandra i olika övningar men 
också i kursens aktuella repertoar.
 
Lärare: Staffan Paulson är utbildad vid Musikhögskolan i Mal-
mö, har sjungit i grupper som Åtta Glas, Vocability och Vocal 
Six. Han har ett eget webbaserat förlag och undervisar på 
Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund i bland annat jazzkör och bar-
bershop. Ger ofta workshops med körer.
 
Övningskör: KursdeltagarnaStaffan Paulson



K. KOMPOSITION OCH  
ARRANGERING FÖR KÖR
Pris: 3.000 kr 

Innehåll: Undervisning och övning i olika kompositions- och 
arrangeringstekniker för kör. Körmusik a cappella är temat och 
kursgruppen kan också sjunga det som skrivs under veckan. Du 
bör ha grundläggande kunskaper i notskrivning på dator och un-
der kursen får du tid att arbeta i datorsalen på Musikhögskolan. 
Denna kurs är öppen både för dig som är nybörjare och för dig 
som har erfarenhet. 

Lärare: Ulrika Emanuelsson, tonsättare, dirigent och sångare, 
utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är flerfaldigt pris-
belönad för sina kompositioner och är styrelseledamot både i 
Föreningen Svenska Tonsättare och i Föreningen Sveriges Kör-
ledare. Ulrika arbetar även med körsång och leder Spetskören 
på Lars-Erik Larsson-gymnasiet och leder sedan 2003 Carolinae 
Damkör i Lund.

Ulrika Emanuelsson

L. ANTI-AGING FÖR RÖSTEN
Pris: 3.000 kr 

Innehåll: Anti-Aging för rösten är ett sångpedagogiskt koncept 
skapat av Elisabeth Bengtson-Opitz med målet att hålla rösten vi-
tal livet ut. Utifrån kursboken lär vi oss metoden genom röst- och 
kroppsövningar samt hur man infogar arbetet med Anti-Aging i 
repetitionsarbete och dirigering.
 
Lärare: Susanne Carlström, certifierad pedagog i metoden Anti-
Aging för rösten, efter studier för Elisabeth Bengtson-Opitz. Hon 
är utbildad i sång och dirigering vid Kungliga Musikhögskolan 
och var 1992 - 2010 anställd i Radiokören. Hon arbetar som 
sångpedagog och kördirigent och leder kurser i Anti-Aging för 
rösten. 

Övningskör: Kursdeltagarna

Susanne Carlström

M. SÅNG MED YNGRE BARN
Pris: 3.000 kr 

Innehåll: Kursen vänder sig till förskolelärare och lågstadielära-
re som sjunger med barnen i skolan. Vi lär oss många nya sång-
er som passar för åldersgruppen. Vi diskuterar olika metoder att 
lära ut sånger och diskuterar olika sätt att utforma sångstunder 
och musiklektioner.  Vi tränar också att leda varandra i olika 
sånger och övningar. Rörelse- och rytmikövningar samt gemen-
samt skapande är viktiga inslag under kursen och vi lär oss mer 
om barnröstens utveckling och förutsättningar i olika åldrar.
Lärare: Stina Abrahamsson är utbildad vid Musikhögskolan i 
Malmö och nu verksam som processledare och rytmikpedagog 
för Malmö Kulturskolas verksamhet El Sistema. Hon har tidiga-
re arbetat som lärare i projektet Rösträtt, som drevs av Malmö 
Universitet med syfte att verka för barns rätt till sin egen röst, där 
man också utbildade många förskolelärare i sång med barn.

Stina Abrahamsson


