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FUKs læreplaner i sang, hørelære og gudstjenestelære for kirkekorsangere i ligestemmige og blandede kor

Læreplanerne udvikles i et samarbejde mellem Folkekirkens Ungdomskor, Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, Det jyske Musikkonservatprium, Den Jyske Sangskole og Teologisk Pædagogisk

Center. Materialerne udgives på Dansk Sang.
FUK definerer med sine læreplaner et tilbud om fælles arbejdsrammer for sine ca. 10.000 kormedlemmer

fordelt på 480 kor.
De 4 første niveauer understøtter deltagelsen som korsanger i den danske højmesse og udvikler den enkelte
korsangers musikalske færdigheder, musikalitet og gudstjenesteforståelse. De 4 sidste niveauer henvender sig

til korsangere, som ønsker at dygtiggøre sig med soloundervisning.
Prøverne afholdes hvert år i maj ved Den Jyske Sangskole.

Læs nærmere om FUKs læreplaner på www.fuk.dk

Antologi for lige stemmer. Niveau 1
Ved Mads Bille

Hæftet er en gennemrevideret version af pilotmaterialet fra august 2004.
Samlingen består af 18 enkle, hovedsageligt enstemmige og akkompagnerede satser.

 

Forlaget skriver: Faktaboks
FUKs læreplaner i sang, hørelære og gudstjenestelære for

kirkekorsangere i ligestemmige og blandede kor
Læreplanerne udvikles i et samarbejde mellem Folkekirkens

Ungdomskor, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det jyske
Musikkonservatprium, Den Jyske Sangskole og Teologisk
Pædagogisk Center. Materialerne udgives på Dansk Sang.
FUK definerer med sine læreplaner et tilbud om fælles

arbejdsrammer for sine ca. 10.000 kormedlemmer fordelt på 480 kor.
De 4 første niveauer understøtter deltagelsen som korsanger i den
danske højmesse og udvikler den enkelte korsangers musikalske
færdigheder, musikalitet og gudstjenesteforståelse. De 4 sidste

niveauer henvender sig til korsangere, som ønsker at dygtiggøre sig
med soloundervisning.

Prøverne afholdes hvert år i maj ved Den Jyske Sangskole.
Læs nærmere om FUKs læreplaner på www.fuk.dk

Antologi for lige stemmer. Niveau 1
Ved Mads Bille

Hæftet er en gennemrevideret version af pilotmaterialet fra august
2004.

Samlingen består af 18 enkle, hovedsageligt enstemmige og
akkompagnerede satser.

http://www.fuk.dk
http://www.fuk.dk


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=FUK Eksempelsamling 1. Lige stemmer&s=dkbooks

