
 
 
 

Invitation til 
Korworkshop i Nyborg 

Opfølgning på stemme- og sangkursus i 2019 

KORWORKSHOP MED FOKUS PÅ SANGTEKNIK, OPVARMNING, SANGVANER 
 

Østfyns Mandskor og Dansk Sangerforbund afholder stemme- og sangkursus 
 

lørdag d. 23. april 2022 fra kl. 09:00 - 15:30 
  

Rævebakkeskolen, Skaboeshusevej 96, 5800 Nyborg 
 
Instruktør: Kristine Becker Lund. Sopran, korleder, sanginstruktør 
 Lars Nicolajsen, dirigent for Østfyns Mandskor/Nyborg Sangforening 
 

Kursusindhold: 
Kurset tager udgangspunkt i 2 af Dansk Sangerforbunds satser. Udover at øve på satserne, har kurset vægt 
på gode sangteknikker, gode sangvaner og hvordan du får mest muligt ud af din stemme. 
 
Kursusplan: 
09:00-09:30 Ankomst, kaffe/te og et rundstykke. 
09:30-12:00 Arbejdet med satser. Skiftende mellem plenum og stemme-opdelt instruktion 
12:00-12:45 Frokost. Sandwich med 1 øl/1 vand. 
12:45-15:00 Arbejdet med satser. Skiftende mellem plenum og stemme-opdelt instruktion 
15:00-15:00 Opsamling/afslutning med kaffe/te og kage. 
 
Underviserne: 
Kristine Becker Lund er uddannet klassisk sanger på Syddansk Musikkonservatorium og Opera-Akademiet 
ved Det Kongelige Teater. Hun har sunget store roller i både ind- og udland, og været med som solist ved 
Hendes Majestæt Dronning Margrethes statsbesøg i Sydkorea. 
 
Lars Nicolajsen har ledet Østfyns Mandskor fra 2014. Han er uddannet organist og kirkesanger fra 
Løgumkloster kirkemusikskole. Udover at være dirigent for Østfyns Mandskor er Lars korleder for flere kor. 
 
TILMELDING: 

1. Tilmelding skal ske samlet (korvis) på mail til lars.jacobsen@skovparknet.dk. Med angivelse af 
korets navn, deltagere og stemmegruppe for hver sanger og kontaktperson. 

2. Betaling på 185,00 kr. pr. deltager skal ske samlet, (korvis) til Nyborg Sangforening/Østfyns 
Mandskors bankkonto:  
Nordea, Reg.nr.: 5875, kontonr: 8340 603 622 
Husk at angive kornavn/navn ved indbetalingen. 

3. Tilmelding er bindende og betaling skal ske umiddelbart efter tilmeldingen 
 
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 1. april 2022 
 
Spørgsmål til tilmelding skal rettes til kasserer Lars Jacobsen på tlf. 23 46 51 66,  
E-mail: lars.jacobsen@skovparknet.dk 
 
Pris. 
Kr. 185,00 pr. deltager.  
Prisen dækker kursusafgift, afgift til Statens Kunstråd, kaffe/brød ved ankomst, en let frokost inkl. 1 øl 
eller vand og kaffe/te ved afslutning. 


