
«Sangteknikk i barne- og 
ungdomskoret» 
Randi Clausen Aarflot har, sammen med Åshild Kyvik 
Bauge, gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og 
ungdomskoret». Boka retter seg mot korledere som 
ønsker å lære hvordan man kan inkorporere 
sangteknisk veiledning i barne- og 
ungdomskorarbeidet. Du finner informasjon om 
sanginstrumentets anatomi og fysiologi, metodikk 
egnet for barn og ungdom, gode 
oppvarmingsøvelser og mye mer.  

BARNEKORET 
Et praktisk kurs for alle som jobber med barnekor  

eller som ønsker å starte barnekor 

25. og 26. september 2018 

UNG KIRKESANG

Kursholder: Randi Clausen 
Aarflot (1981) er utdannet 
sangpedagog og er ansatt som 
vokalpedagogisk konsulent i Ung 
Kirkesang. Hun er også  
prosjektleder ved Egil Hovland-
akademiet og dirigerer Barnekoret  
og Ungdomskantoriet i Glemmen 
kirke i Fredrikstad.  

Randi har fordypet seg i 
barnestemmens utvikling og det 
metodiske arbeidet med syngende 
barn. Hun studerer nå ved 
Børnekorakademiet i København.  

Det vil bli muligheter for å kjøpe egnet materiell og noter til redusert pris 
under kurset. 



Tid og sted: 
Tirsdag 25. september 2018 klokken 17.00-21.00.  
Sted: Avaldsnes menighetssenter, Karmøy.  
Det serveres middag fra klokken 16.00. 

Onsdag 26. september 2018 klokken 10.00-15.00. 
Sted: Gand kirke, Sandnes. 
Det serveres lunsj og kaffe/te.  

Kursholder: 
Randi Clausen Aarflot (se baksiden av brosjyren for mer info) 

Pris: 
Kurset er gratis.  
Støttet av Stavanger bispedømmeråd og Koralliansen.  

Påmelding: 
For påmelding, trykk her: Påmeldingsskjema 
		
Eller gå inn på www.kirken.no/stavanger 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Ragnhild Halle: rh744@kirken.no 

Påmeldingsfrist 1. september 2018 

Velkommen til et praktisk og 
inspirerende kurs! 
 
 
 

Å være barnekordirigent er gøy! 

Det er inspirerende å høre barn som synger. Det er motiverende å oppleve 

barn som utvikler sine musikalske ferdigheter. Det er et privilegium å få 

omgås barn på jevnlig basis. Samtidig opplever de fleste 

barnekordirigenter at det i perioder kan være krevende å få til gode 

musikalske og pedagogiske prosesser. 

Stavanger bispedømme, Ung kirkesang og Ung i Kor har nå gleden av å 

invitere alle som leder barnekor, eller som har lyst til å starte barnekor, til 

et praktisk og inspirerende kurs. Gjennom kurset ønsker vi å styrke allerede 

eksisterende korarbeid samt inspirere til at det opprettes flere barnekor. 

For barnekor er viktig! Og det å være barnekordirigent er gøy!  
Kurset egner seg for både ansatte og frivillige.  

Innhold i kurset er:  

• barnekormetodikk 

• barnestemmens utvikling 

• oppvarmingsøvelser; hvorfor og hvordan 

• arbeid med repertoar; innstuderingsteknikk, tilrettelegging gjennom 

bevegelse og dans, enkel flerstemmighet  
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