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INTRO

DET ER EFTERÅR,
hverdagen er trist og grå, og du trænger
til udfordringer, skæg og ballade – og
masser af musik.
Derfor skal du på EFTERÅRSKURSUS
2015 for alle orkester- og tambur
musikere i FDF!

tegn på FDFs største musikkursus!
FDF Efterårskursus tilbyder i år intet
mindre end 15 grupper, hvor du kan få
undervisning på dit nuværende musikalske niveau. Så er du ny i kredsens
elevorkester eller har du spillet fløjte i
10 år – vi har et tilbud til dig!

På Efterårskurset vil meget dygtige instruktører, dirigenter og delkursusledere
sørge for, at du og ca. 190 andre unge og
gamle får en pragtfuld uge i musikkens

Du skal aftale med din orkesterleder,
hvilket niveau du skal spille på. Du skal
dog være opmærksom på, at du kan
blive rykket et delkursus op eller ned, så

dit niveau passer præcist med det del
kursushold, du kommer på.

DELKURSER
En stor del af kurset vil du være sammen
med det delkursus/niveau, du har tilmeldt dig. Her vil du få undervisning på
dit instrument, spille i ensemble og stort
orkester. Det er også i delkurset, vi hygger, når der ikke er fællesprogram. Dine
instruktører vil sørge for, at du får det
helt specielt godt på netop dit delkursus!

For Tambur

NIVEAU 1 - PRESTO

NIVEAU 2 - ALLEGRO

NIVEAU 3 - ANDANTINO

For dig der er næsten helt ny eller har spillet i kort
tid. Du kan næsten spille en C-dur skala og har lyst
til at lære meget mere. Det er ikke nødvendigt at
kunne læse noder for at være med på PRESTO –
men det er selvfølgelig en fordel. På presto leger vi
en hel masse, når vi ikke spiller musik.
Delkursusleder: Anders Larsen

For dig, der har været med et stykke tid. Du kan
spille efter noder og øver dig i ikke at skulle have
skrevet greb i noderne, og du kan spille fra A under
systemet til D i systemet. Du kender til #er og b’er
og kan læse helnoder, halvnoder, 1/4 og 1/8 noder.
Delkursusleder: Julie Sørensen

For dig, der er blevet mere rutineret og arbejder på
at få klangen bedre.
Du kan spille med to – tre faste fortegn og i
området G under systemet – F øverst i systemet.
Delkursusleder: Nanna Munk Pedersen
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NIVEAU 4 - COMODO

NIVEAU 5 - ADAGIO

For dig der har spillet en del år og har overskud til
at hjælpe de mindre i orkesteret. Du har en god
klang og kan spille med to krydser og to b’er uden
skal skulle skrive fingre i noderne. Du kan spille fra
et dybt G op til et lyst F uden at skulle anstrenge
dig.
Delkursusleder: Anders Slotved Kristensen

For dig, der er øvet og hører til de rutinerede i
orkesteret. Du skal kunne spille med mange og
skiftende fortegn i det meste af systemet.
På Adagio har du mulighed for at deltage i
workshops, hvor du kan vælge de områder, der
interesserer dig. Ex. Music Mind Games eller
direktion, som du kan bruge hjemme i kredsen.
Delkursusleder: Laura Munk Petersen

HOLD
NIVEAU 6 - LARGO

NIVEAU 7 - MORENDO

For dig, der er klar til at møde de helt store udfordringer. Du er motiveret til at udvikle dit talent.
Musikalsk er målet, at du spiller musik, du ikke har
prøvet før. Antal fortegn i noderne og dit register
er ikke begrænset. Du er orkestermusiker der altid
møder til tiden og har en blyant med til prøverne.
Deltagere på slagtøj skal kunne spille klokkespil,
have kendskab til tangentinstrumenter og evt.
kunne spille og stemme pauker.
På Largo indgår instruktøruddannelse som en
obligatorisk del af kurset. Du får undervisning i
for eksempel blæseteori og det at undervise – og
samme workshoptilbud som Adagio.
Delkursusleder: Carsten Højen

Du har spillet i rigtig mange år og trækker en
stor del af læsset i dit hjemmeorkester. Her har
du mulighed for at læne dig tilbage og nyde god
undervisning i selskab med ligesindede – helt fri
for unger og organisatorisk besvær.
Deltagerne på Morendo betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen.
Delkursusleder: Lise Lotte Tilsted

For Tambur - Hele ugen

CONBRIO (NIVEAU 1-2)

CONAMORE (NIVEAU 3-4)

CONFUSION (NIVEAU 5-6)

For dig der er helt ny eller har spillet i kort tid. Det
er ikke nødvendigt at kunne læse noder for at være
med – men det er selvfølgelig en fordel. Du kender
til helnoder, halvnoder, 1/4 og 1/8 noder.
Her kommer musikken ind med leg.

For dig, der er blevet mere rutineret/øvet og arbejder på at få klangen bedre på instrumentet.
Du kan spille med på de fleste melodier og har styr
på alle basisnoder. Her hæves niveauet en tand fra
ConBrio.

For dig, der er klar til større udfordringer. Du har
spillet i rigtig mange år og er sikkert en af de
bærende kræfter i dit hjemmetamburkorps. Her
har du mulighed for at spille andre melodier på
højt niveau, som du sikkert ikke har mulighed for
derhjemme.

For Tambur - Delkurser
lørdag til tirsdag

ELITEFLØJTE

ELITETROMME

ELITEMAJOR

For dig, der spiller fløjte på niveau 6 eller er
instruktør på stævnerne. Her får du mulighed for
at prøve kræfter med fløjtenoder på højt niveau.
Det vil bl.a. være fokus på teknik og styrker. Få
muligheden for at spille noget af det, du ikke gør
derhjemme.
Delkurset foregår fra lørdag til og med tirsdag.
Instruktør: Anette Lynghøj

For dig, der spiller tromme på niveau 6 eller er
instruktør på stævnerne. Her får du mulighed for
at prøve kræfter med trommenoder på højt niveau.
Få en masse teknik ind under huden og blive udfordret på bl.a. styrker mm.
Delkurset foregår fra lørdag til og med tirsdag.
Instruktør: Anders Lynghøj

For dig, der har gået major i nogle år og kan alle
basis tegnene. Du har sikkert også noget erfaring
med kast på gaden.
Her kan du får love til at prøve kræfter med flere
aspekter i majorfaget. Kast, sving, tattoo mm.
Delkurset foregår fra lørdag til og med tirsdag.
Instruktør: Følger

INSTRUKTØRKURSUS

Som tambur-deltager kan du
tilmelde dig et enkelt delkursus
eller hele ugen.

For Tambur - Delkurser
onsdag til fredag

DRUMLINE

(DU SKAL SPILLE SLAGTØJSINSTRUMENTER)
For dig, der spiller slagtøj på niveau 4 – 6 eller er
instruktør på stævnerne. Her får du mulighed for
at opleve et ”rent” trommekorps uden fløjter, klokkespil eller lyre. Spille slagtøjs-arrangementer, du
normalt ikke gør i dit eget tamburkorps, sammen
med andre på samme niveau.
Delkurset foregår fra onsdag til og med fredag.
Instruktør: Følger

For dig, der spiller på niveau 4 og opefter og går
med en lille instruktør i maven. Her vil du blive
klædt på til selv at kunne undervise på f.eks. et
stævne eller hjemme i dit eget korps. Du vil bl.a. få
nogle værktøjer, som vil kunne hjælpe dig med at
sammensætte en undervisningssektion.
Delkurset foregår fra onsdag til og med fredag.
Instruktør: Anette Lynghøj

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING
KURSUSSTED

TID OG STED

Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Fra lørdag den 10. oktober kl. 17 til fredag den 16.
oktober kl. 22 på
Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

DATO
Den 10. - 16. oktober 2015

MÅLGRUPPE
Alle FDFere, KFUMere, gardere eller andre, der
spiller på et brassband-instrument, i tamburkorps
eller slagtøj. Er du ikke FDFer, skal du oprette et
eventmedlemsskab i FDF.

DELKURSUS
Når du har besluttet dig for at tage med på kurset,
finder du sammen med din orkesterleder/hjemmeinstruktør ud af, hvilket delkursus du skal på. Skulle
det på kurset vise sig, at du er tilmeldt et niveau,
der er for svært eller for let, bliver du flyttet til et
andet delkursus.

FÆLLESPROGRAM
Efterårskurset er også fællesoplevelser sammen
med resten af kurset. Vi spiser sammen og har fælles velkomstaften, Massed Band (alle deltagere spiller samtidigt), gudstjeneste, festaften og selvfølgelig den store afslutningskoncert. Vi holder hver dag
fælles aftenandagt. Årets tema er ”Mange slags
musik”. Hvordan dit niveau griber det an, kommer
til at stå i deltagerbrevet, som kan ses på FDF.dk/
efteraarskursus ca. 10 dage før, kurset starter.

PÅ OPDAGELSE I VEJLE
Instrumenterne ligger stille tirsdag eftermiddag,
hvor du vil få tilbudt forskellige valgmuligheder
som fx: bytur, biograftur, hygge på skolen og lignende. Program kan ses på FDF.dk/efteraarskursus
cirka 10 dage før kursusstart.

AFSLUTNINGSKONCERTEN
Kursets finale bliver den store afslutningskoncert.
Her er din familie, FDFere og andre interesserede
velkomne til at se og høre, hvad vi har arbejdet
med i løbet af kurset.
Afslutningskoncerten er gratis og bliver afholdt:
Fredag den 16. oktober kl. 18.30 – 22.00
På Rosborg Gymnasium, hvor kurset foregår.
Elitefløjte, -tromme og –major slutter kurset af
med en minikoncert tirsdag. Her er forældre og
andre velkomne. Koncerten kan I læse mere om i
deltagerbrevet.

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs formål og værdigrundlag er kursets formål at dygtiggøre FDFs musikere
og inspirere til gode musikoplevelser i kredse og
orkestre/tamburkorps.

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler – der er dog mulighed for
overnatning på hotel/vandrehjem for deltagere
over 18 år (man har selv ansvar for bestilling, og
betaling er for egen regning).
Deltagere på Morendo kan medbringe egen campingvogn. Der vil dog ikke være mulighed for at
tilslutte vand eller el.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens område.
Deltagere under 18 år skal medbringe en skriftlig
rygetilladelse fra deres forældre, hvis de vil ryge.

TRANSPORT
Der er der ingen fællestransport hverken til eller
fra kurset. Der tilbydes tilskud til transport til medlemmer af FDF fordelt efter de 8 landsdele i FDF.
Prisen beregnes ud fra landsdelens gennemsnitlige
afstand til det enkelte kursussted.
På kvitteringen for tilmelding angives den fulde
kursuspris. Rejserefusionen udregnes inden
fakturering og vil fremgå af fakturaen. Rejseordningen gælder kun for faste medlemmer af FDF
– eventmedlemmer og ikke-medlemmer får ikke
rejserefusion.

PRIS OG REJSEGODTGØRELSE
Kurset koster 2.255 kr.
For deltagere på Morendo og tambur på et enkelt
delkursus er prisen kr. 1.200,Ikke-FDFere optager et eventmedlemsskab. Dette
koster kr. 100,- og opkræves sammen med kurset.
Deltagere, som ikke er medlem af en FDF-kreds,
opkræves fuld pris i tilmeldingsøjeblikket. Medlemmer af en FDF-kreds faktureres holdvis efter kurset.

Spørgsmål om rejserefusion så kontakt FDFs forbundskontor: FDF@FDF.dk eller tlf. 33 13 68 88

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest 1. september 2015
Tilmeldingen skal ske i god tid, så instruktørerne
har de bedste muligheder for at forberede det
gode kursus for dem, som vil deltage.
Det foregår online på FDFs hjemmeside. Gå ind på
FDF.dk/kursus eller find den via FDF.dk/efteraarskursus.

DELTAGERBREV
Cirka 10 dage før kursets start kan du på FDF.dk/
efteraarskursus hente deltagerbrev, ugeprogram,
dit eget delkursusbrev og alle andre praktiske
oplysninger.

DELTAGERBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, og du får
et bevis for din deltagelse.

KURSUSLEDER
Jan Olav Skogøy
Tlf. 31 54 00 53
jan@skogoy.dk

FORÆLDREINFORMATION
Vi har brug for DIN hjælp i løbet af ugen.
Det koster ikke noget for medhjælpere at deltage.
Vi mangler hjælp til fx morgenmad, frokost,
rengøring, nattevagt, bureau, bank, guider til
frieftermiddagen, oprydning i sal efter koncert og
især klargøring af skolen den 10. oktober fra 10-17
og oprydning/rengøring af skolen den 16. oktober
og lidt den 17. oktober.
Du bestemmer selv, hvor meget du kan hjælpe
med – bare tilmeld dig via hjælpertilmeldingen på
nettet.
Hvis du har spørgsmål vedrørende det at være
hjælper, kan du kontakte kursuslederen.

