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Du skal på FDF Orkesterkursus for at spille og lære 
endnu mere i en hel uge. Samtidig får du mulighed 
for at optræde sammen med alle dine nye venner til 
en flot kursuskoncert. Sammen med alle de andre på 
orkesterkursus leger, spiller og udfordres du på dit 
instrument hele kurset.

FDF Orkesterkursus er en uge fuld af musik og hygge 
med undervisning af en perlerække af dygtige instruk-
tører og dirigenter:  

Tim De Maeseneer (B) – grønt rige 
Stig Mærsk (UK) – lilla rige 
Mathias Snejbjerg (DK) – gult rige 

MÅLGRUPPE
Alle musikere i FDF, KFUM, garder, musikskoler og alle 
andre, der spiller på et brass band-instrument eller 
slagtøj. Er du ikke allerede medlem af FDF, betaler du 
et lille gebyr ved tilmelding til blandt andet dækning 
af forsikringer. Deltager du i flere FDF-arrangementer i 
løbet af et år, kan du overveje medlemskab af FDF.

FORMÅL
FDFs ambition og kursets formål er at dygtiggøre FDFs 
musikere og inspirere til gode musikoplevelser i kred-
se og orkestre. I FDF giver vi børn og unge et ståsted 
at møde verden fra gennem relationer, tro, leg og sam-
fundsengagement. 

VI MØDES I LEGEN OM MUSIK
I FDF mødes vi i legen og fællesskabet, hvor sang, 
musik og orkester næste altid er med. I denne indby-
delse kan du læse alt om FDF Orkesterkursus, der er 
for musikere, der spiller på brassband-instrumenter, 
og slagstøjsfolk.

FDF Orkesterkursus er opdelt i fire riger, hvor du kan 
få undervisning på lige netop dit musikalske niveau, 
så uanset om du er helt ny i kredsens elevorkester 
eller har spillet på dit instrument i mange år, har vi et 
tilbud til dig! En stor del af kurset vil du være sam-
men med det rige, du har tilmeldt dig. Her vil du få 

undervisning på dit instrument, spille i ensemble og 
stort orkester. Andre dele af kurset er vi sammen alle 
sammen, hvor vi oplever at være rigtig mange. Vi har 
ét stort fælles tema for HELE kurset, som vi fortæller 
om, når vi kommer lidt nærmere. 

MASSER AF UNDERVISNING
På FDF Orkesterkursus vil meget dygtige instruktø-
rer, dirigenter og delkursusledere sørge for, at du og 
mange andre får en pragtfuld uge i musikkens tegn 
på FDFs største musikkursus! Vi har samlet et stærkt 
hold af frivillige, professionelle og engagerede instruk-
tører, der kan undervise lige netop dig. FDF Orkester-
kursus er en integreret del af FDFs lederuddannelse. 

MUSIK OG HYGGE 
Det er også i riget, der hygges, når der ikke er fælles-
program. Dine instruktører vil sørge for, at du får det 
helt specielt godt i netop dit rige!

Du skal aftale med din orkesterleder, hvilket rige du 
skal tilmelde dig, og ud fra dette vil instruktørerne 
hurtigst muligt finde den bedste placering til dig, så 
du havner på det helt rigtige niveau og får den bedst 
mulige oplevelse! 

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest 14. september 2022. Du 
tilmelder dig et rige hjemmefra via FDF.dk/tilmeld, og 
når du mødes med instruktørerne lørdag eftermid-
dag, finder vi ud af, hvilken placering der passer bedst 
til dig. Lørdag eftermiddag bruger vi til, at du spiller 
sammen med instruktørerne, og instruktørerne vil så 
sætte orkesteret sammen.

Vi kan allerede nu sige, at det bliver spændende, og 
du vil sikkert blive udfordret både på en ny stemme og 
sammen med nye kammerater.

Du eller din orkesterleder må meget gerne kontakte 
kursusledelsen inden tilmelding, hvis I har spørgsmål 
eller brug for hjælp.
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Dagskursister
Har du kun mulighed for at deltage en eller to dage, 
så er der også plads til dig. Du kan tilmelde dig som 
dagskursist med eller uden overnatning i det røde og 
gule rige lørdag, søndag, mandag, tirsdag eller ons-
dag. Kontakt meget gerne kursuslederen for at høre 
nærmere. 

Generelt om riger
Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan få 
den rette placering i orkesteret. Vi vil gå meget langt 
inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje 
flytninger mellem to riger. 

Det røde rige
Dette rige er for dig, der er helt nybe-
gynder eller har spillet et par år. I dette 
rige er det en fordel du har kendskab til 
noder, og du kan også deltage hvis du 
ikke har endnu. Der er stor fokus på læ-
ring gennem leg og hygge. Vi har fundet 
de allersødeste instruktører og delkur-
susledere til netop dette rige, så det kan 
føles helt trygt at tage en uge på kursus 
hjemmefra. I dette rige er der også plads 
til, at de lidt mere øvede kan blive bedre 
til basal orkesterpraktik, som for eksem-
pel at spille uden at skrive greb ind i 
noderne, og at spille med få fortegn. Når 
du ankommer til Det røde rige, finder 
instruktørerne den placering der passer 
allerbedst til dig. Kan du kun være med 
nogle få dage, så se mere om dagskursi-
ster længere nede. 

Det grønne rige
Dette rige er for dig, der er en erfaren 
musiker og nodelæser. Du har meget 
orkestererfaring og har overskud, når 
du spiller. I det grønne rige venter de 
største udfordringer, og derfor er dette 
rige for de ekstra motiverede musike-
re. Du kommer til at spille masser af 
brass band og tilbydes samtidig ene-
undervisning, og muligvis også i mindre 
ensembler, hvor du skal kunne arbejde 
selvstændigt. Det forventes, at du altid 
møder til tiden, har styr på dine noder 
og har en blyant med til prøverne. Der er 
integreret instruktøruddannelse som en 
del af kurset. Ved tilmeldingen eller sna-
rest herefter får du tilsendt et lille styk-
ke musik, som du skal forberede. Det 
skal bruges til at hjælpe instruktørerne 
med at finde ud af, hvilken stemme du 
får allermest ud af at spille. Du skal 
indspille stykket på en lille video, som 
skal sendes til dirigenten senest den 
30/9. Det vil være rigtig godt at hjælpe 
os inden denne dato. En uge før kurset 
vil du så modtage stemmefordeling og 
noder til de første stykker, vi skal spille 
på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der 
skal ind- sende det lille stykke mu-
sik. Hvis du af en eller anden grund er 
forhindret i at optage og indsende video, 
skal du tage kontakt til delkursuslede-
ren. Så finder vi i fællesskab en løsning. 

Det gule rige
Dette rige er for dig, der har spillet i 
flere år og er mere rutineret i orkestret. 
I dette rige kan man for eksempel spille 
med et par fortegn, og arbejder mere 
med klang og intonation. Her vil du lære 
endnu mere om at spille i et orkester, 
samt videreudvikle dit talent praktisk 
og teoretisk. Dette rige er for eksempel 
for dem, der er blevet så dygtige, at de i 
hjemmeorkesteret er begyndt at hjælpe 
de små. Her er en god mulighed for at få 
udfordringer og blive en dygtigere mu-
siker selv. Når du ankommer til Det gule 
rige skal du spille sammen med en af de 
søde instruktører, og så sætter instruk-
tørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til. Kan du kun være med 
nogle få dage, så se mere om dagskursi-
ster længere nede. 

Det lilla rige – for de voksne, 18+
Vi har to tilbud i det lilla rige for de 
voksne 18+. Kursisterne i Det lilla rige 
betaler ca. halv pris af kursusprisen, da 
kurset først starter onsdag kl. 10.

   Undervisning: Dette delkursus er for 
dig, som har spillet i kortere tid, og 
gerne vil have fokus på undervisning i 
mindre grupper. Det er her du kan få 
hjælp, til alt det du ikke har tid til at 
få øvet helt så godt, som du gerne vil 
hjemme.

   Sammenspil: Dette delkursus er for 
dig, der har spillet i rigtig mange år. 
Her er plads til hygge, kaffe og dejlig 
musik, helt fri for administration. Her 
har du mulighed for at læne dig til-
bage, spille masser af musik og nyde 
god undervisning i godt selskab.

RIGER OG DELKURSER



TID 
Lørdag d. 15. oktober kl. 14.00 til fredag  
d. 21. oktober kl. ca. 21.00 2022. 

STED
Rosborg Gymnasium 
Vestre Engvej 61 
7100 Vejle

PRIS
2.495 kr. for en hel uge 
1.595 kr. for en halv uge (lilla rige) 
445 kr. for to hele dage med overnatning 
(rødt og gult rige) 
225 kr. for en hel dag uden overnatning  
(rødt og gult rige)

Der pålægges et lille gebyr for ikke-med-
lemmer af FDF. Dette sker ved tilmelding og 
betaling. Husk at kontakte din kreds eller 
kursuslederen for at undersøge muligheder 
for tilskud. Kurset er en del af FDFs lederud-
dannelse, og der betales husleje, der eventu-
elt kan indgå i kredsens kommunale støtte. 
Huslejeandel udgør 70,96 kr. pr. døgn med 
overnatning. 

FÆLLESPROGRAM
FDF Orkesterkursus er også mange fælles-
oplvevelser 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. Derudover mødes vi 
hver dag til morgensang og efter aftensmaden 
til fælles aftenandagt.

Årets legetema fortæller vi om senere, og vi 
vil gerne, at alle klæder sig ud til festaftenen 
torsdag. Der vil stå meget mere om dette i dit 
deltagerbrev, som kan ses på FDF.dk/orke-
sterkursus cirka 14 dage, før kurset starter.

PÅ OPDAGELSE I VEJLE  
– FRIEFTERMIDDAG
Instrumenterne ligger stille tirsdag eftermid-
dag, hvor du vil få tilbudt forskellige valgmu-
ligheder som fx: bytur, bio- graftur, hygge på 
skolen og lign. Program kan ses på FDF.dk/
orkesterkursus cirka 14 dage før kursusstart. 

AFSLUTNINGSKONCERTEN 
Kursets finale bliver den store afslutnings-
koncert. Her er din familie, FDFere og alle 
andre interesserede velkomne til at se og 
høre, hvad vi har arbejdet med i løbet af kur-
set. Afslutningskoncerten er gratis og bliver 
afholdt: Fredag d. 21. oktober kl. 18.00-21.00 
på Rosborg Gymnasium. 

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler og du har selv ligge-
underlag og sovepose med – der er dog mu-
lighed for overnatning på hotel/vandrehjem 
for deltagere over 18 år (man har selv ansvar 
for bestilling, og betaling er for egen regning). 

RYGNING     
Rygning er ikke tilladt på skolens område. 

TRANSPORT 
Der tilbydes tilskud til transport til medlem-
mer af FDF fordelt på de otte landsdele i FDF. 
Prisen beregnes ud fra landsdelens gennem-
snitlige afstand til Vejle. Rejsegodtgørelse 
opgøres ved tilmelding og krediteres ved be-
taling. Har du spørgsmål om rejsegodtgørelse, 
så kontakt FDFs forbundskontor på FDF@FDF.
dk eller tlf. 33 13 68 88.

DELTAGERBREV
Cirka 14 dage før kursets start kan du på  
FDF.dk/orkesterkursus hente deltagerbrev, 
ugeprogram, dit eget delkursusbrev og alle 
andre praktiske oplysninger.

KURSUSBEVIS
Kurset er en integreret del af FDFs leder-
uddannelse, og du får et kursusbevis for  
din deltagelse.

ARRANGØR
FDFs landsforbund med støtte fra FDF Orkes-
terudvalg og Dansk Amatør Orkesterforbund. 

KONTAKT
Jan Olav Skogøy 
Tlf.: 31 54 00 53 
E-mail: fdforkesterkursus@gmail.com

PRAKTISK INFO
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