
workshop
på Sydvestjyllands Efterskole 18. marts 2017
- en del af Gospel-kids Festival

Første session kl. 13.50-15.05 (Mens der er korøvelser for børnene) 

Vælg mellem:

1. PR for GK-gruppen: Hvordan skabes ejerskab indadtil og kendskab udadtil?
Benjamin Hougaard, landsleder i IM-musik

Beskrivelse: Hvordan kan vi lave god PR for vores gruppe, så vi bliver et attraktivt 
tilbud i lokalområdet - og så vores egne folk i fællesskabet føler ejerskab og bakker op 
om arbejdet med gruppen? Hvordan får man den lokale presse til at lægge vejen forbi 
– og hvad virker på Facebook? Oplæg med praktiske eksempler og idéudveksling. 

2. Hvordan arbejder jeg tematisk med mit sangvalg i min Gospel-kids gruppe?
Elisabeth Holdensen, Gospel-kids konsulent og pædagog

Beskrivelse: Workshoppen er en mulighed for at (gen)opdage mulighederne i vores Gospel-
kids materialer. Hvilke muligheder er der for at arbejde tematisk med sangene. Hvordan 
arbejder vi med forkyndelsen i en tematisk sammenhæng, og hvordan gør vi det afvek-
slende? Oplæg og konkret arbejde med materialerne. 

3. Hvad gør jeg, når børn mister motivation og fokus?
Berit Skødt, Gospel-kids konsulent og pædagog

Beskrivelse: Kender du til at få lyst til virkelig at markere med høj røst og store ord, når 
børnene ikke er med på det, du vil? Kom og få praktiske tips og anderledes virkemidler til at 
skabe fokus hos børnene. Oplæg, konkrete eksempler og samtale.

Anden session kl. 15.45 – 17.00  

Erfaringsudveksling - mød de andre og del glæder og udfordringer
Underviser: Berit Skødt, Gospel-kids konsulent og pædagog

Korarbejdet er rigtig spændende, men kan også være et udfordrende arbejde! Hvordan bevarer man gløden 
og glæden i arbejdet på trods af udfordringerne med både børnene og alle de praktiske ting? 
Vi vil her sætte fokus på de glæder og udfordringer, der er i arbejdet med børn, og vi håber på, at du også har 
nogle gode idéer med til os andre.

Pris: 100 kr. inkl. eftermiddagskaffe og aftensmad. 
Workshoppen er gratis for alle Gospel-kids korledere og ledere/dirigenter, som medvirker på IM-musiks  
arrangementer.  
Læs mere og tilmeld dig på gospel-kids.dk.
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