Uppdragsutbildning
i kyrkomusik

Orgelvillan på Stora Sköndal
en plats för undervisning och konserter

Uppdragsutbildningar
i kyrkomusik
Ersta Sköndal Bräcke högskola arrangerar
uppdragsutbildningar för dig som vill utvecklas i ditt yrke.
Våra kurser i kyrkomusik omfattar 4–6 högskolepoäng (hp)
och ges på vårt campus i Sköndal söder om Stockholm.
Samtliga priser är exklusive moms. Uppdragsutbildning
på högskola betalas av arbetsgivare eller enskild firma.
Kontakta oss gärna för mer information (se sista sidan för
kontaktuppgifter).

Ur kursutbudet:
KÖRINSPIRATION
Få vidgad insikt i körledararbetet
och inspiration till nya sätt att
arbeta med kör. I kursen ingår
gruppövningar, föreläsningar
och samtal i gruppen kring olika
moment i det dagliga arbetet med
körer. Ytterligare ingår kreativ
metodik, ledarskap, sceniskt uttryck
samt gestaltning. Kursens deltagare
väljer ett tema att bearbeta i ett
praktiskt och skriftligt arbete av
mindre format.

LITURGISKT ORGELSPEL
Vad vill du med ditt orgelspel?
Vill du
– stimulera församlingen till en
levande sång som lyfter kyrktaket?
– med dina koralförspel tolka
psalmernas innehåll?
– med musiken som byggsten
hjälpa till att forma gudstjänsten
till ett enhetligt konstverk från
ingångspsalm till postludium?
Då finns kursen på Ersta Sköndal
högskola!

SOLISTISKT ORGELSPEL
Kursen för dig som vill utveckla
din orgelteknik och öka din
instrumentkännedom. Kursen utgår
från individuella förutsättningar
och ger färdighet i att konstnärligt
gestalta orgelmusik från skilda
epoker och vidgad insikt i
orgelrepertoar från renässans till vår
tids musik.

Kursupplägg: Lektioner i grupp
om max 10 deltagare, 20x45 min
fördelat på 5 tillfällen.
Omfattning: 6 hp
Pris: 9 500 kr
Lärare: Lone Larsen

Kursupplägg: Individuella
lektioner 10 x 45 minuter under en
termin.
Omfattning: 6 hp
Pris: 9 500 kr
Lärare: Olof Andersson

Kursupplägg: Individuella
lektioner 10 x 45 minuter under en
termin.
Omfattning: 6 hp
Pris: 9 500 kr
Lärare: Mikael Wahlin

Kontakt
För anmälan, eller ytterligare information, kontakta utbildningsledare Oskar Ekberg.
(tel 08-555 051 50) eller maila till kyrkomusik@esh.se.
Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Postadress: Box 441, 128 06 Sköndal
Besöksadress: Herbert Widmans väg 8
Telefon: 08-555 05 000 (vx), 08-555 05 150 (utbildningsledare)
För mer information
www.esh.se/kyrkomusik
www.facebook.com/eshkyrkomusik						

Foton: Markus Crépin Sundström

