
KORLEDERWORKSHOP
Korlederworkshop den 30. marts i Bramming kl. 14 - 17

Korlederworkshoppen kører sideløbende med festivalen i Jylland.
Det er muligt kun at deltage i ét af emnerne.

Kl. 14.00 – 15.00

Opvarmningsøvelser for alle   (mens der er korøvelser for børnene) 
  

Til workshoppen kan du få nye idéer til og eksempler på, hvordan du kan gøre 
opvarmningen sjov og afvekslende. Opvarmning handler både om stemme, krop 
og humør; det er der, vi “lander” og bliver klar til at synge sammen 

v. Elisabeth Holdensen, Gospel-kids konsulent, pædagog og 
korleder i Aalborg Gospel-kids

Kl. 15.00 - 15.45: Kaffepause

Kl. 15.45 – 17.00

Erfaringsudveksling
Oplæg og samtale: Hvordan bevarer vi gejsten i koret, både hos børn og ledere? 
Hvilke oplevelser fra dit kor vil du gerne drøfte med andre korledere? 

Har du spørgsmål eller idéer til Gospel-kids komitéen? 

v. Berit Skødt, Gospel-kids konsulent og pædagog

Læs mere om workshoppen, priser, m.m. på gospel-kids.dk
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