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og har grundlaget for at konstruere kor-
stemmer. Vi ser fx på hvilke toner i en ak-
kord, der har størst klangmæssig virkning 
i en korfunktion. Dette har også betydning 
i de enkelte genrer inden for den rytmiske 
musik. Og så skal vi selvfølgelig synge 
alle stemmerne.

”Fra sang til scenekant” /SS 
Dette hold er for sangere og sangskrivere, 
der ønsker at blive skarpere til at formidle 
deres sang videre til publikum. Her er 
muligheden for at afprøve dine sange 
foran andre, og du får redskaber til at blive 
endnu skarpere til at fastholde publikums 
nysgerrighed/interesse og til at viderefor-
midle de følelser, stemninger, fortællinger 
og nuancer, du ønsker publikum skal ople-
ve via din sang.

En lektion vil typisk bestå af: 

- Fælles opvarmning for krop og stem-
me - Introduktion/repetition af teknikker   
- Gruppe opgave  - Herefter skiftes vi én 
og én til at dele den sang, du har valgt at 
arbejde med, og du får feedback og opga-
ver direkte til dig og din specifikke sang. 

Dans og Bevægelse / LM
Du skal jo alligevel bevæge dig, så hvis du 
har et ønske om at udtrykke dig gennem 
fri og kreativ dans, er dette et fag for dig. 
Her vil du få redskaber til at slippe bevæ-
gelserne fri, når musikken spiller. Du vil 
også få kendskab til kroppens anatomi, 
hensigtsmæssige bevægelsesmønstre, 
samt mulighed for at afprøve dig selv og 
din kreativitet. Vi skal have pulsen op og 

Færdighedsfag
første periode, halvanden time i 4 uger

“Opmærksomhedstræning” / MB
“Opmærksomhed er nødvendig for at 
kunne danne nye indtryk, tanker og 
holdninger. Online platforme, nyheder 
og reklamer konstant kalder på vores 
opmærksomhed, mens vi sukker efter 
nærvær. I timerne øver vi os derfor på at 
være opmærksomme – på os selv, på hin-
anden og på verden. Vi oplever hvordan 
virkeligheden fremstår forskelligt alt efter, 
hvordan vi er opmærksomme på den. Vi 
skal i timerne træne vores sanser, mærker 
vores følelser og lægger mærke til vores 
tanker. Vi undersøger, hvad der sker med 
vores opmærksomhed, når vi f.eks. hengi-
ver os til et stykke musik, sætter os stille i 
naturen, danser moderne, spiller fri musik, 
observere vores omgivelser og meget 
mere. Gennem leg, øvelser, refleksion og 
samtale træner vi opmærksomhed sam-
men” 

Korvoicing / NJ
Her lærer du at lave rytmisk musik kor-
stemmer. Både med den musikteoretiske 
baggrund og den musikalske udførelse. 
Vi skal prøve at lave 2, 3 og 4 stemmige 
korstemmer. Også Call Response kor, 
lydflader og uh & ah kor. Hvilke dynamiske 
virkemidler kan vi bruge ? 

Desuden gennemgås bl.a. nodesystemet 
og funktionsharmonik / teori,således at 
du selv kan  harmonisere en given sang 





Ord & musik / LEF
Når digte bliver fremført til musik, kan 
der ske noget magisk. Og det skal vi eks-
perimentere med på dette hold. Vi laver 
et digter-band, hvor vi på skift fremfører 
egne tekster og spiller musik til. Holdet er 
for dig, der vil prøve kræfter med at skrive 
digte og fremføre dem mundtligt til musik, 
for dig, der gerne vil lave simple komposi-
tioner og improvisere til fremførte digte, 
og – ikke mindst – for dig, der gerne vil 
begge dele. Om vi bevæger os mest i ret-
ning af f.eks. hiphop, storytelling, sangs-
krivning eller ’bare’ oplæsning til musik 
(eller lidt af hvert), vil afhænge af holdet.

Teori og Hørelære / MR
Der er en kvalitativ forskel på at høre og 
lytte og der er en kvalitativ forskel på at 
opleve musik og analysere musik. Hvor 
det første, at opleve musik, er målet for 
vores ’almindelige’ æstetisk brug af mu-
sikken er det sidste, at analysere musik, 
målet når vi skal prøve at forstå musik-
ken.

Teori/hørelærer er faget hvor vi skal gen-
nemgå alle musikkens grundbegreber og 
forstå deres indbyrdes sammenhænge. 
Det er faget, hvor vi skal lytte analytisk til 
musikken og dens forskellige bestanddele 
for at kunne genkende og identificere dem 
og samtidigt give dem navne og begreber 
fra teorien, så vi får et fælles sprog, for 
det vi hører. Med teorien får vi samtidigt 
en logisk forståelse for det vi hører. Man 
kan sige at teori/hørelærer er musikkens 
grammatik.

skabt kontakt til vores krop og kerne. Det 
bliver sjovt og frit - til rigtig god musik. 

Alle kan deltage uanset af erfaring

Musikproduktion / 
Ableton Live (Basic) /SJ
Bliv venner med Ableton Live, og lær at 
producere musik med både elektroniske 
og analoge lydkilder. Kurset er for dig 
der er ny med music software, og ønsker 
fundamentale færdigheder i programmet, 
hvorfra du kan udøve din musiske kreati-
vitet.

Skriv hvis du selv har programmet instal-
leret på din computer.

Complete Vocal techniques /TP
Ren sangteknink til begyndere som profe-
sionelle til alle genre.

Trille har selv praktiseret og undervist i 
denne teknik side 1990.

Bla. Lukas Graham, Christopher, Kesi, 
Scarlet Pleassure, R. Seebach, Alphabeat, 
Benjamin hav m.fl.

Grafisk kommunikation 
Få en indføring i at lave grafiske produkti-
oner til papir og web/SoMe så du selv kan 
komme videre bagefter.

Vi arbejder med kreative processer og 
grafisk design. Vi vil lave plakater, flyers, 
SoMe grafik, LP/spotify covers osv. Vi 
bruger både online værktøjer som Canva 
og photopea ligesom du vil få kort præ-
sentation af de store pro-værktøjer som 
photoshop, indesign mv.



 



Med andre ord: dette er faget hvor du 
lærer af forstå hvad du hører og dermed 
får redskaber til at udtrykke dig selv gen-
nem musik.

Dramatisk sangfortolkning / CGA
I dette fag anses sangen som en mono-
log, hvor følelserne er blevet for store til 
at det talte ord er nok. Vi vil ikke arbejde 
med konkret sangteknik, men have alt 
forkus på at formidle det dramatiske bud-
skab som sangen har. Vi ser både på det 
helt grundlæggende: hvem er jeg, hvem 
synger jeg til og hvad vil jeg opnå med 
denne sang? Men går også i dybden med 
detaljer som: hvis denne tone er så høj 
eller skal holdes så længe, hvad er så den 
dramatiske begrundelse herfor? 



Skriv 1-3 ud for ALLE fag
1 for det du meget gerne vil have,  2 for det som vil være ok  og 3 for det du meget nødigt vil have

“Opmærksomhedstræning” 

Korvoicing 

”Fra sang til scenekant” 

Dans og Bevægelse

Musikproduktion i Ableton Live (Basic) 

Complete Vocal techniques 

Grafisk kommunikation 

Ord & musik 

Teori og Hørelære 

Dramatisk sangfortolkning 

Udfyld Navn og Hus/værelse:



Et musikalsk liv!

DEN RYTMISKE 

HØJSKOLE


