
  

FDF ORKESTERKURSUS 
12. - 18. OKTOBER 2019 I VEJLE

- EN UGE FULD AF MUSIK OG HYGGE

BRASS BAND
 

FDF UDDANNELSE
- FLYT DIG LIDT



Du skal på orkesterskur-
sus for at spille og lære en 
masse igennem 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 orke-
sterkursus leger, spiller og 
udfordres du på dit instru-
ment.

I FDF mødes vi i legen og et 
fællesskab, hvor sang, musik 
og orkester rigtig mange gan-
ge er med. Det sker i kredsen 
og i landsforbundet. I denne 
invitation kan du læse me-
get mere om FDF Orkester-
kursus, der er for musikere, 
der spiller på brassband in-
strumenter, og slagstøjsfolk. 
Kurset er opdelt i riger med 
hver deres delkurser, så det 
er muligt at tilmelde sig lige 
netop det niveau, der passer 
dig. I år har vi ét stort fælles 
tema for HELE kurset, nem-
lig ’badeferie’. 

På FDF Orkesterkursus vil 
meget dygtige instruktører, 
dirigenter og delkursuslede-
re sørge for, at du og man-
ge andre unge og gamle får 
en pragtfuld uge i musikkens 
tegn på FDFs største mu-
sikkursus! Vi har samlet et 
stærkt hold af frivillige, pro-
fessionelle og engagerede 
instruktører, der kan under-
vise lige netop dig. FDF Or-
kesterkursus er en integreret 
del af FDFs Lederuddannel-
se. FDF Orkesterkursus til-
byder i år fire riger med op 
til seks delkurser, 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 sammen med det rige, 
du har tilmeldt dig. Her vil du 
få undervisning på dit instru-
ment, spille i ensemble og 
stort orkester. Det er også 
i riget, der hygges, når der 
ikke er fællesprogram. Dine 
instruktører vil sørge for, at 
du får det helt specielt godt i 
netop dit rige! Du skal aftale 
med din orkesterleder, hvil-
ket rige du skal tilmelde dig, 
og ud fra dette vil instruktø-
rerne hurtigst muligt finde 
det bedste delkursus til dig, 
så du havner på det helt rig-
tige niveau og får den bedst 
mulige oplevelse!

Så altså - du tilmelder dig 
et rige hjemmefra, og når du 
mødes med instruktørerne 
lørdag eftermiddag, finder vi 
ud af, hvilket delkursus der 
passer bedst til dig. Lørdag 
eftermiddag bruger vi til, at 
du spiller sammen med in-
struktørerne, og instruktø-
rerne vil så sætte delkurser-
ne sammen. Vi kan allerede 
nu sige, at det bliver spæn-
dende, og du vil sikkert bli-
ve udfordret både på en ny 
stemme og sammen med 
nye kammerater. Du eller 
din orkesterleder må meget 
gerne kontakte kursusledel-
sen inden tilmelding, hvis I 
har spørgsmål eller brug for 
hjælp. 

BADEFERIE



Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette 
rige bør du meget gerne have lidt kendskab til noder, og der er stor fokus på 
læring gennem leg og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og 
delkursusledere 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 mere rutinerede 
kan øve sig i basal orkesterdisciplin, som for eksempel at spille uden at skrive 
greb ind i noderne, og at spille med få fortegn. Når du ankommer til Det røde 
rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveauer, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso

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 eksem-
pel 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 musiker selv. Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sam-
men med en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den 
stemme du passer allerbedst til. 

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 det også rige for de ekstra motiverede 
musikere. Du kommer til at spille i brassband men også kammermusik i 
mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. Det forventes, 
at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er integreret 
instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv 
skal undervise andre i hjemmeorkesteret. 
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke 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 dirigenterne 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 aflægge prøve ved at indsende det 
lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage 
og indsende video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i 
fællesskab en løsning.

Vi prøver noget nyt i det lilla rige og laver to delkurser.  
Morendo
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. 

Pastoso
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 tilbage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. 

Kursisterne i Det lilla rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først 
starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Risoluto og Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkur-
sus. Vi vil gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje 
flytninger mellem to riger.

OM RIGER
OG DELKURSER

BADEFERIE



   

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs ambition er 
kursets formål at dygtiggøre FDFs musi-
kere og inspirere til gode musikoplevel-
ser i kredse og orkestre/tamburkorps. 
FDF giver børn og unge et ståsted at 
møde verden fra gennem relationer, tro, 
leg og samfundsengagement. 

FÆLLESPROGRAM
Orkesterkursus er også fællesoplevelser 
sammen med resten af kurset. Vi spi-
ser sammen og har fælles velkomstaf-
ten, Massed Band (alle deltagere spiller 
samtidigt), gudstjeneste, festaften og 
selvfølgelig den store afslutningskon-
cert. Derudover mødes vi hver dag ef-
ter aftensmaden til fælles aftenandagt. 
Morgensang foregår i rigerne. Årets 
tema er ”badeferie”, og vi vil gerne, at 
alle klæder sig ud til festaftenen tors-
dag. Der vil stå meget mere om dette i 
dit deltagerbrev, som kan ses på www.
fdf.dk/orkesterkursus cirka 14 dage før, 
kurset starter. 

PÅ OPDAGELSE I VEJLE 
- FRIEFTERMIDDAG
Instrumenterne ligger stille tirsdag ef-
termiddag, hvor du vil få tilbudt forskel-
lige valgmuligheder som fx: bytur, bio-

graftur, hygge på skolen og lign. Program 
kan ses på www.fdf.dk/orkesterkursus 
cirka 14 dage før kursusstart. 

AFSLUTNINGSKONCERTEN
Kursets finale bliver den store afslut-
ningskoncert. Her er din familie, FDFere 
og alle 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 18. oktober kl. 18.30 – 21.00
på Rosborg Gymnasium.

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler – der er dog 
mulighed for overnatning på hotel/van-
drehjem for deltagere over 18 år (man 
har selv ansvar for bestilling, og betaling 
er for egen regning). 

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens om-
råde.

TRANSPORT 
Der er ingen fællestransport hverken til 
eller fra kurset. Der tilbydes tilskud til 
transport til medlemmer af FDF fordelt 
på de otte landsdele i FDF. Prisen be-
regnes ud fra landsdelens gennemsnit-
lige afstand til Vejle. Rejsegodtgørelse 

opgøres ved tilmelding og krediteres 
ved betaling. Rejseordningen gælder for 
medlemmer af FDF. 

Har du spørgsmål om rejsegodtgørelse 
så kontakt FDFs forbundskontor: 
fdf@fdf.dk eller tlf. 33 13 68 88

DELTAGERBREV
Cirka 14 dage før kursets start kan du 
på www.fdf.dk/orkesterkursus hente 
deltagerbrev, ugeprogram, dit eget del-
kursusbrev og alle andre praktiske op-
lysninger. 

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

DATO   Lørdag den 12. oktober kl. 14.00 til fredag den 18. oktober kl. ca. 21.00 2019.  
KURSUSSTED  Rosborg Gymnasium
   Vestre Engvej 61
   7100 Vejle

PRIS   kr. 2.095,- for en hel uge og kr. 1.395,- for en Lilla Rige. Medlemmer af FDF vil få støtte  
   til transport. Der pålægges et lille gebyr for ikke-medlemmer af FDF. Dette sker ved til 
   melding og betaling. Husk at kontakte din kreds for at undersøge muligheder for tilskud.  
   Kurset er en del af FDF leder uddannelse og der betales husleje, der eventuelt kan indgå  
   i kredsens kommunale støtte. 

MÅLGRUPPE  Alle musikere i FDF, KFUM, garder og alle andre, der spiller på et brassband-instrument  
   eller slagtøj. Er du ikke FDFer, betaler du et lille gebyr ved tilmelding. Deltager du i flere  
   FDF-arrangementer i løbet af et år, kan du overveje medlemskab af FDF. 

ARRANGØR  FDF Landsforbundet med støtte fra FDF Orkesterudvalg. 

KURSUSLEDER  Jan Olav Skogøy, tlf. 31 54 00 53 e-mail: janskogoy@gmail.com  

Tilmelding skal ske senest den 15. september 2019. 
Det foregår online på FDFs hjemmeside.

www.fdf.dk/orkesterkursus

TILMELDING


