KALLELSE
2020-04-29

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Kallelse
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 6 maj 2020 kl.15.00 – 17.30 som
sker via Zoom. Mötesförhandlingarna börjar kl 15.15. Zoom-länk till mötet skickas via mail kl. 14.45.
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid.
Ola Elleström – mötessekreterare
Nr
§
1

Ärende, föredragande, bilagor

2

Justeringsperson.

3

Fastställande av dagordning.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Information från prefekt, Ann-Charlotte
Carlén

Mötets öppnande.

b) Information från fakultetskansliet, Staffan
Storm
5

Förslag till beslut

a) Information

b) Information

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2020-03-25, bilaga 5a
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky
2020-02-05 och 2020-03-11, bilaga 5b1 och
5b2
c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2020-03-11, bilaga 5c
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-03-18, bilaga 5d

6

e) Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Inga nya protokoll

Ärende 1:
Ny verksamhetsperiod, Körcentrum Syd, se
bilagor

Förslag till beslut:
Institutionsstyrelsen tillstyrker en ny
verksamhetsperiod för Körcentrum Syd,
2021-2023

7

Ärende 2:
Val och valberedning, Musikhögskolan i
Malmö, se bilagor

Beslutsärende:
Utbildningsnämndernas sammansättning
Information:
• Valberedningens mandatperiod
• PM inför val på MHM

8

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

9

Övriga ärenden

10

Kommande möten

4 juni

2

Sändlista
Ordinarie ledamöter
Ann-Charlotte Carlén, lärare,
ordförande
Conny Antonov, lärare
Maria Becker Gruvstedt, lärare
Lena Ekman Frisk, lärare
Björn-Tryggve Johansson,
lärare
Karin Johansson, lärare
Magnus Lindén, lärare
Adriana Di Lorenzo Tillborg,
doktorand
Åse Lugnér, TA-personal
Rebecka Lassbo, TA-personal
Fredrik Hagerberg,
studeranderepresentant
Sonja Spisska Enebjörn,
studeranderepresentant
Suppleanter
Mats Edén, lärare
Hans Hellsten, lärare
Elin Waileth Wikström,
lärare
Johan Antoni, TApersonal
Alexander Palmgren,
studeranderepresentant

Övriga
Håkan Andersson
Lars Andersson
Joakim Barfalk
Annette Bennvid
Erik Berndalen
Michael Edgerton
Ola Elleström
Sara Engblom
Magnus Ericsson
Mattias Frisk
Lennart Gruvstedt
Elisabeth Hamnede Melander
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Anna Houmann
Ann-Sofi Härstedt

Övriga, fortsättning
Lars Härstedt Salmonsson
Anders Johnsson
Berth Lideberg
Eva Lundgren
Anna Lyrevik
Pär Moberg
Musikhögskolan DM - Receptionen
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren
Anders Rydlöv
Eva Saether
Karin Savatovic Thomasson
Staffan Storm
Jenny Svensson
Ove Torstensson
Hamidullah Turab
Samuli Örnströmer

PROTOKOLL

LUNDS

STYR 2020/618

Sammanträdesdatum

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

2020-03-25

UNIVERSITET

I NSTITUTIONSSTYRELSE N

Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte Carlen
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Björn-Tryggve Johansson
Karin Johansson
Magnus Linden
Sonja Spisska Enebjörn
Fredrik Hagerberg
Rebecka Lassbo

Rektor
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Studeranderepresentant, ML
Studeranderepresentant, MU/KY
TA-personal

Övriga närvarande:
Ola Elleström
Birgit Jakobsson
Staffan Storm

Mötessekreterare
Administrativ chef(§ 8)
Personalsamordnare(§ 4b)

Frånvarande:
Conny Antonov
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Åse Lugner

Lärare
Doktorand
TA-personal

Nr
&
l

Ärende, föredragande, bilagor

Beslut. diskussion

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Karin Johansson.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Information från prefekt, Ann-Charlotte earlen

Fakultetsstyrelsen beslutade den 26 februari 2020 att ställa
sig bakom fortsatt arbete med den föreslagna lokaliseringen; Varvsstaden i Malmö. Fakultetsledningen har
täta kontakter med universitetsledningen, LU:s upphandlingsenhet och LU byggnad. Parallellt arbetar institutionerna vidare med ett antal dokument bl a det s k Lokalprogrammet.
Mycket handlar för närvarande om coronakrisen, vilket
påverkar hela Musikhögskolans verksamhet och öppettider.

b) Information från fakultetskansliet,
Staffan Storm, prodekan

Universitetet genomför en strategisk satsning på uppdragsutbildning under åren 2019-2021. Satsningen ska

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

PROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Föredragande, beslut

stimulera till ökad samverkan med företag, myndigheter
och organisationer kring deras behov av uppdragsutbildningar. Som exempel på uppdragsutbildningar på Kfak
nämndes retorikkursen som THM erbjudit näringslivet
och Lärarlyftet.
EUGLOH - European University Alliance for Global Health - global hälsa, är ett stort samarbetsprojekt mellan
europeiska universitet (se vidare IS-protokoll från
191218). LU önskar att alla fakulteter involveras.
Till så kallade SAS-kurser (Special Area Studies), korta
kurser för internationella studenter, finns medel att söka.
Fakulteten har haft besök från universitetsledningen 10
och 11 mars. Första dagen var ett traditionellt möte och
andra dagen en verksamhetsdialog. Fokus i verksamhetsdialogen låg på sam lokalisering och jämlikhet/likabehandling, men även frågor om kommande resursfördelning,
nya utbildningar, forskarutbildningarna, behovet av post
doc-anställningar, personalförsörjning och säkerhetsläget
på MHM, diskuterades.
Verksamhetsuppföljningen visar att MHM har underpresterat 2019 avseende helårs prestationer. Åtgärdsplan har
initierats. Universitetsledningen flaggar för en ev återbetalning av medel p g a detta. Om och hur stort belopp det
handlar om är inte klart.
5

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll 2020-01-29, bilaga 5a

Kravprofil för ny prefekt har justerats. Bedömningsgrunder från Lunds universitets anställningsordning har tillfogats och ärendet är klart för MBL. Processen är ca 6
veckor försenad. Protokollet lades därefter till handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky, 2020-02-05

Protokollet ännu ej justerat.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 2020-02-05, bilaga 5c

Maria Becker Gruvstedt redogjorde för UKÄutvärderingen av ämneslärarutbildningen i musik och de
synpunkter som framförts om att förstärka ämnesinnehåll i
vetenskapsteori. MBG påpekade vikten av att få en bra balans i utbildningen mellan det arbetsfält vi utbildar för och
att utbildningen ska vara forskarförberedande. Granskningen föll väl ut och Ämneslärarexamen med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik,

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Insti tutionsstyrelsen

3

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Ärende, bilagor

Föredragande, beslut

fick omdömet hög kvalitet. Protokollet lades därefter till
handlingarna.

6

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-01-22 och 2020-02-26, bilagor 5d I
och 5d2

Protokollet lades till handlingarna.

e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden, 2020-03-04, bilaga 5e

Protokollet lades till handlingarna.

Ärende 1:
Reviderad utbildningsplan
Musikerutbildning folk- och världsmusik,
180 hp - kandidat. (Bilaga 6a och 6b)

Ola Elleström föredragande.

Ärende 2:
Förslag på handlingsgång för utvärdering
av Körcentrum Syds inrättandeperiod
2018 - 2020 (Bilaga 7a, 7b, 7c, 7d, 7e,
7f, 7g, 7h)

7

Beslut: lnstitutionsstyrelsen bifaller Förslag till reviderad
Utbildningsplan Musikerutbildningfolk- och världsmusik,
I 80 hp - kandidat
Ann-Charlotte Carlen föredragande.
Beslut: lnstitutionsstyrelsen tillstyrker förslaget av handlingsgång och tidsplan gällande utvärdering av Körcentrum Syds inrättandeperiod 2018-2020 som underlag för
eventuell ny inrättandeperiod 2021-2023. lnstitutionsstyrelsen beslutar vidare att frångå nuvarande föreskrifter
gällande anlitande av extern part vid utvärdering.
Beslut tas om eventuell ny inrättandeperiod vid mötet 6
maj. Alla ledamöter ombeds att läsa på föreskrifterna inför
mötet.

Ärende 3:
Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid MHM, förslag till beslut (Bilaga
8a) samt Handbok arbetsmiljöarbetet,
delges (Bilaga 8b)

8

Birgit Jakobsson föredragande. Kommentarer och smärre
korrektur från ledamöterna före beslut.
Beslut: lnstitutionsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda
dokument - "Mål och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
vid Musikhögskolan i Malmö 2020" samt "Handbok för
arbetsmiljöarbetet"

9

Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

-

10
11

Övriga ärenden
Kommande möten

-

Vid protokollet

6 maj, 4 juni
Justerat
/,1

d{p__~
Ola Elleström

M1//11 - {!:~
Ann-Charlotte Carlen

(Mt~
Karin Johansson

STYR 2020/290
PROTOKOLL
Samman trädesdatu m

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

·LUNDS

2020-02-05

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Gustav Ellström
Lennart Gruvstedt
Mattias Hjorth
Eva Lundgren
Salomon Jakobsson

Studeranderepresentant
Lärare (suppleant)
Ordförande
Lärare
Studeranderepresentant

Övriga:
Ola Elleström
Lars Härstedt Salmonson

Mötessekreterare
Utbildningschef

Frånvarande:
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Samuli Örnströmer

Lärare
Lärare
Lärare

Ärende, föredragande, bilagor

Förslag till beslut etc.

I

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Gustav Ellström.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes

4

Föregående protokoll Musiker- och
kyrk om u- sikerutbildningarnas
utbildningsnämnd ( 17112).
httgs ://tinyurl .com/vuoybkg

Protokollet lades till handlingarna.

5

Föregående protokoll lnstitutionsstyrelsen
(18/12).
httgs://tinyurl.com/tlbr5xh

Protokollet lades till handlingarna. A ven protokollet
från 4/12 lades till handlingarna.

Nr
§

6

Ärende 1:

Läsårsschema 2020/21

7

Information/meddelanden/diskussion

-

Kursplaner och kursinnehåll
Strategiskt arbete 2020
Antagning HT20, lägesrapport
MU/KY-kansliet

Underlaget är inte färdigt. Ledningsgruppen har haft
det uppe för diskussion men detaljer återstår. Beslutet
bordlades därför till nästa möte, men vissa åsikter
framfördes och diskuterades. Framför allt
diskuterades placering av projektveckor för samarbete
mellan olika utbildningar.
Kursplaner och kursinnehåll: Förändring av
utbildningsplan för kandidatprogrammet i Folk- och
världsmusik, en informationspunkt på föregående UN,
är fortfarande under utredning.
Studentrepresentanterna initierade en diskussion om
kursplaner contra kursinnehåll, framför allt avseende
föreläsnngar. Det upplevs ibland som ett problem att
studenter upplever att det som står i kursplanen inte är
_,_., --·-- :.: .. !----1-211_.._ ! C:.: .• -1:.:_._:.-----

r

t ____
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av Musique-utvärderingen jobbar med detta
(kursbeskrivningar) men frågan bör även diskuteras
av/med utbildningsledare. Förändringar i kursplaner
beslutas av UN.
Strategiskt arbete 2020: Kursbeskrivningar och
övergång till Canvas diskuterades. Dubbelarbete bör
undvikas.
Antagning HT20: Mattias Hjorth presenterade statistik
kring antal sökande på olika instrument och olika
utbildningsnivåer. Totalsummor, fördelningar
kvinnor/män, speciellt populära utbildningar, med
mera.
MUIKY-kansliet: Berth Lideberg är sjukskriven,
beräknas åter vecka 8. Kansliets arbetsuppgifter delvis
omfördelade för att kunna täcka upp. Alvi Joensen
arbetar 40%, Rebecka Lassbo arbetar 90%. Lars
Härstedt Salmonson har allt personalansvar.
8

Studeranderepresentanterna informerar

-

9

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

Inga kommentarer fanns till protokollet från Nämnden
för jämlikhet, mångfald och likabehandling, 14/11
httgs ://tinyurl .com/goz69tu

10

Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

I1

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

1 I/J0~L
Ola Elleström

~
Mattias Hjorth

, I

\~~1,__-J;z
-------7

Gustav Ellströrii

PROTOKOLL

STYR 2020/578

Sammanträdesdatum

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

2020-03-11

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Lennart Gruvstedt
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Salomon Jakobsson
Anders Johnsson

Lärare (suppleant)
Lärare
Ordförande
Studeranderepresentant
Lärare (suppleant)

Övriga:
Ola Elleström
Lars Härstedt Salmonson
Berth Lideberg

Mötessekreterare
Utbildningschef
Utbildningschef

Frånvarande:
Gustav Ellström
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Studeranderepresentant
Lärare
Lärare
Lärare

Nr

Ärende, föredragande, bilagor

Förslag till beslut etc.

1

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Lennart Gruvstedt.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under
övrigt ärende (se § 11)

4

Föregående protokoll Musiker- och
Kyrkomusikerutbildningarnas
utbildningsnämnd (5/2).

Protokollet läggs till handlingarna förutsatt att
justeringsperson (ännu ej justerat och ej
närvarande) har några kommande invändningar.

5

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen
(29/1 ).

Protokollet lades till handlingarna.

6

Ärende 1:
Läsårsschema 2020/21, bilaga 1

Läsårsöversikten beslöts med några redaktionella
justeringar.

§

UN föreslår att en dag i slutet av läsåret avsätts för
läsårsutvärdering. Uppdrogs åt utbildningsledningen
att finna en lämplig tidpunkt dör denna.
7

Ärende 2:
Antagningstal inför läsåret 2020/21, MU/KY,
bilaga 2

Beslut: UN delegerar till utbildningsledningen, att i
samråd med ordförande, fatta nödvändiga beslut om
eventuella antagningsjusteringar inför läsåret 20/21.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.

8

Läsårsutvärdering 2020:
Organisation och innehåll i läsårsutvärderingen bör
ses över UN utser en arbetsgrupp med uppdrag att se
Läsårsutvärdering 2020
KMA nationella stipendieprov, jazz, ht 2020. över förfarandet och frågorna. Rapport från
arbetsgruppen vid nästa UN (29/4).
Genomförande av antagningsprov 2020,
rapport
KMA nationella stipendieprov, jazz, ht 2020:
Planerat genomförande på MHM under vecka 39.

Information/meddelanden/diskussion
-

Genomförande av antagningsprov 2020, rapport:
Antagningsproven genomfördes under vecka 9 och 10
och avlöpte på ett bra sätt. Utvärdering av proven
genomförs av antagningsansvarig vid Mu/Ky-kansliet.
8

Studeranderepresentanterna informerar

-

9

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

Inga kommentarer fanns till protokollet från Nämnden
för jämlikhet, mångfald och likabehandling, 29/1

10

Övriga ärenden, bilaga 3

Skrivelse till UNfrån Daniel Hjorth angående
studenters tillgång till våra lokaler:
Frågor om tillgänglighet till lokaler för studenter och
kursdeltagare hanteras av IS och UN finner det
lämpligt att frågan hänvisas dit.

11

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ola Elleström

steras

J

dfr~cJV-

ttias Hjorth
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Lennart Gruvstedt

----- ---

PROTOKOLL

nr 6

2020-03-11

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Utbildnlngsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE
Mattias Frisk
Lars Andersson
Erik Berndalen
Anna Houmann
Joakim Barfalk
Pär Moberg
Sara Engblom

Ordförande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Sekreterare

Frånvarande
Magnus Ericsson
Maria Jalsborn
Viktoria Glans
Elisabeth Melander

Föredragande
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Ledamot

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justering

Joakim Barfalk utsågs till justerare.

Föregående protokoll

UN

Föregående protokoll IS

Lades till handlingarna.
Inget nytt protokoll vid sittande möte.

ÄRENDEN
1. Delkurs-/ kursplaner, bil.1

Kursplanerna MUHF57, Course in mustc educotion for
internationol students l samt MUHF59, Course in music
education for internationol students 2 godkänd med
språkliga justeringar. De engelska övers
behöver ses över innan de fastställs så a

UN/ML PROTOKOLL nr 5 2020-02-05
översatta. SaEn kontaktar LU's översättningsservice i
Lund.
Även LAMP67, Bedömning, betygssättning och forskningens
kreativa genvägar med uppdaterad examinationstext
godkändes.
2.

Förändring i kursupplägget av
Kulturskolepedagogutbildningen,
bil.2

Förändringen behövs för att kunna praktisera samläsning
mellan termin 5 och 6 i större utsträckning. Förslaget
godkändes enligt bilaga.

3.

Förändrad omtentavecka, v.6, bil. 3

Eftersom hästterminen slutar v.3 och vårterminen börjar
v.4 finns det inte tillräckligt med tidsmarginal för att
hinna med både rättning och omprov i enlighet med
studenternas rättighetslista. Kansliet föreslår därför att
den omtentavecka/uppsamlingsvecka som fram till nu
varit i v. 4, ändras till v.6. Förslaget godkändes enligt
bilaga.

4.

Läsårsstruktur 20/21, bil. 4

Tre små fel upptäcktes i läsårsstrukturen.
Strukturen godkändes med justeringar, dessa meddelas
Birgit Jacobsson.

INFORMATION & MEDDELANDEN
1.

Förslag utvärderingsmall

Utvärderingsmallen har testats bland lärare, UL och
studenter och fått feedback. Utifrån denna har
utvärderingsgruppen reviderat mallen. Det har adderats
ytterligare frågor i denna andra version enligt den
feedback som kommit in. Mallen innehåller nu fem frågor
och en reflektion. Varje lärare kan lägga till ytterligare
frågor om så önskas. Förslag kom upp på att det kan
adderas en "frågebank" med färdiga frågor som kan
läggas till. Utvärderingsgruppen jobbar vidare med mallen
och nytt förslag presenteras vid nästa UN. Målet är att
utvärderingsmallen ska kunna beslutas vid UN 3/6.

2.

Per Capsulam, kursplaner - rytmik,
bil. 5

Beslut om korrigerade kursplaner MUHG15 Rytmik i
Jörskolo och skola samt MUHF20 Rytmik i förskola och skola Il
fattades den 20/2 2020 Per capsulam.

UN/ML PROTOKOLL nr 5 2020-02-05

ÖVRIGA FRÅGOR
1. Genrefri ingång instrument

PäMo tog upp frågan om huruvida genrefri ingång
instrument ska starta upp. I nuläget är det inget som
tyder på att detta kommer att ske. Detta eftersom det
inte finns tillräckligt många presumtiva sökande för att
skapa bra ensembler (grundat på att det inte funnits
reserver de senaste antagningarna). Däremot har det
diskuterats att öppna upp Ämne2 för genre-byte, vilket
skulle kunna gynna folkmusikinriktningen. UN kommer att
diskutera detta vidare längre fram.

Mötet avslutades

Vid protokollet

@~lr---Sara Engblom

~tA~~J\
Mattias Frisk

Malmö 24/1 2020

Förslag – ändring i kursupplägget av Kulturskolepedagogutbildningen, halvfart
Jag föreslår ändring av upplägget av Kulturskolepedagogutbildningen /halvfart för att
möjliggöra samläsning i termin 5 och 6.
Förslag: termin 5 läggs 12+7,5 hp= 19,5 hp och i termin 6 läggs 3+7,5 hp= 10,5 hp
Här finns samläsningsmöjligheter med Gy-utbildningens kurser i termin 10, Att utveckla
skolan samt VFU på valfritt område.
Ändringen skulle gälla studenter antagna ht 19, och den nya terminsöversikten skulle träda i
kraft ht-21.
De befintliga studenterna (2 st) är vidtalade.
/Lena Hallabro

Förslag till UN angående byte av vecka för prövning/ omtentamen
Bakgrund:
Enligt universitetets lokala sk rättighetslista ska betyg på prov meddelas senast 15
dagar efter provtillfället, dock inte senare än två veckor före omprovstillfället. Detsamma
bör gälla för alla examinerande moment på kurs. Eftersom höstterminen vanligtvis
avslutas i v 3 och vårterminen startar i v4 så medges inte denna tidsmarginal för rättning
och omprov.
Då vår reguljära omtentavecka infaller v4 uppstår problem:
-för lärare att hinna göra rättningar och sätta betyg innan vårterminen startar v 4
-för studenten att hinna få besked om underkänt betyg eller behov av kompletteringar
-för administratör att göra korrekta registreringar inför vårterminen då vissa kurser har
förkunskapskrav.
Med anledning av detta föreslår vi på ML kansli att den reguljära ”omtentaveckan” i v4
flyttas till v 6.

/Lena Hallabro

t!~~
~.~7..-fJ!
LUND

MALMÖ
ACADEMY
OF MUSIC

LIN IVERS ITY

Beslut per capsulam
14 februari 2020
Dnr. STYR 2020/325

Ledamöter som deltagit i beslutet
)

Anna Houmann
Elisabeth Melander
Maria Jalsborn
Mattias Frisk

Ärende

Vid UN 200205 upptäcktes att fel kursplaner skickats ut för beslut, MUHG15 Rytmik i förskola
och skola samt MUHF20 Rytmik i förskola och skola Il. UN's ledamöter har via Per Capsulam
200220 godkänt uppdaterade kursplaner.
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Föreskrifter för Körcentrum Syd
(Southern Choral Centre)
Bakgrund
Körcentrum Syd inrättades av rektor vid Lunds universitet 2007-11-22, Dnr RÄ
2007/245. För Körcentrum Syd ska föreskrifter fastställas.
Körlivet i södra Sverige har genomgått en stark utveckling under de senaste åren.
Behov av utvecklings- och förnyelsearbete samt samordningsbehov inom såväl
det pedagogiska som det konstnärliga området har identifierats. Körcentrum Syds
uppdrag är att fungera som ett kraftcentrum och ett nav i detta arbete och vara en
mötesplats för körlivet i samarbete framför allt med regionala, nationella, men
även internationella verksamheter. Körcentrum Syd utgör en bas i körlivet inom
framförallt utbildning och utvecklings-/konsertprojekt men också för att stimulera
till och bidra till körforskning.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd tillhör sedan 1 januari 2018 Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som en självständig
centrumbildning med egen styrelse.
Syfte
Genom samverkan mellan utbildnings- och kulturinstitutioner och i dialog med
körlivets olika aktörer, nationellt och internationellt, ska Körcentrum Syd främja
och utveckla körlivet i regionen och medverka till pedagogisk och konstnärlig
förnyelse och kunskapsutveckling. Körcentrum Syd ska också vara en mötesplats,
ett resurscentrum och en inspirationskälla. Körcentrum Syd ska även
uppmärksamma barns och ungas körsjungande och spegla den kulturella
mångfalden i dagens samhälle.
Uppdrag
Körcentrum Syd ska
-

stimulera till samarbeten i den södra regionen och driva kontinuerlig
dialog med körlivet,
fungera som en gemensam plattform för de i centrumet medverkande
organisationerna,
utveckla olika nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt,
samordna, initiera, utveckla och förstärka utbildning och
kompetensutveckling i körrelaterade ämnen,
stimulera till samverkan inom forskning och forskarutbildning och bidra
till utveckling av forskning med konstnärlig, musikpedagogisk och
musikvetenskaplig inriktning inom körområdet,
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-

vara en pådrivande kraft för körsjungandets och vokalmusikens roll och
utveckling i skola och samhälle,
verka för nya koncept och uttrycksformer samt nykomposition inom
körmusik och ensemblesång,
medverka i utvecklings-/konsertprojekt.

Styrelse
Körcentrum Syd leds av en självständig styrelse, placerad under Musikhögskolans
institutionsstyrelse som en självständig styrelse. Styrelsen består av fem till sju
ledamöter varav: två till tre ledamöter från Lunds universitet, tre till fyra ledamöter
från annat universitet/högskola, kulturinstitutioner och/eller från musik- och
kulturlivet. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot.
Suppleanter ska inte utses. Vid behov kan extern kompetens bjudas in. Den
inbjudne ges då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet. Prefekten vid
Musikhögskolan i Malmö är en av ledamöterna från Lunds universitet och tillika
styrelsens ordförande. Vice ordförande utses av Körcentrum Syds styrelse.
Körcentrum Syds föreståndare är föredragande och Körcentrum Syds producent
är sekreterare i styrelsen.
Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö efter förslag från Musikhögskolans prefekt i samråd
med Körcentrum Syds föreståndare och en person ur Institutionsstyrelsen.
Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7 §
studentkårsförordningen (2009:769).
Vid sammansättningen av styrelsen ska en könsmässig balans eftersträvas.
Mandatperioden för styrelsen är i normalfallet tre år.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer
för denna och fastställer årlig verksamhetsplan och fördelning av medel i samband
med att ny budget beslutats av Institutionsstyrelsen. Budgeten baseras på de medel
som de medverkande organisationerna bidrar med samt de medel som
Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan avsätter varje år i samband med
budgetbeslut. Årsredovisning sker på samma sätt som för övriga verksamheter vid
universitetet. enligt vad som gäller för universitetets verksamhet.
Föreståndare
Föreståndaren vid Körcentrum Syd leder verksamheten på uppdrag av
Körcentrum Syds styrelse. Föreståndaren bör vara verksam lärare/forskare eller
administratör med ämneskännedom i musik/kör vid Lunds universitet.
Föreståndaren utses av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö. Vid
behov av att rekrytera föreståndare externt, sker beslut om anställningen enligt
gällande delegationsordning vid den Konstnärliga fakulteten.
Föreståndaren ansvarar för att
-

leda Körcentrum Syds verksamhet,
förbereda styrelseärenden,
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-

se till att styrelsens beslut verkställs,
fördela arbetsuppgifter och arbetsleda personal,
de ekonomiska ramarna hålls, ansvara för ekonomin
verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och policies, samt
verka för anställdas kompetensutveckling.

Föreståndarens ansvar och befogenheter för övrigt framgår av Musikhögskolans
delegationsordning. och särskild delegation för arbetsmiljö och brandskydd.
(Vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från
prefekt till föreståndare vid Körcentrum Syd).
Finansiering
Körcentrum Syd finansieras med medel som beslutas av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö, samt med medel som de medverkande organisationerna
bidrar med.
Personal
Anställda vid annan institution/organisation t.ex. gästforskare, gästlärare och
övriga anställda som utför arbetsuppgifter inom ramen för Körcentrum syds
verksamhet, är fortsatt organisatoriskt placerad vid det ställe där vederbörande
har sin anställning. Inrättande och tillsättning av anställning vid Körcentrum Syd
sker i samma ordning som i övrigt inom fakulteten. universitetet.
Administration
Musikhögskolan i Malmö stödjer centrumet i allmänna administrativa frågor samt
med budgetarbete och ekonomihantering. Mera verksamhetsanknuten
administration sköts inom centrumets ram.
Verksamhetsplan, budget och årsredovisning
Verksamhetsåret är kalenderår.
Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt verksamhetsplan, budgetfördelning
och årsredovisning, överlämna dessa till Institutionsstyrelsen. Verksamhetsplanen
ska innehålla en konkret beskrivning av årets mål. Målen ska vara kopplade till
uppdraget och till budget. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en årsredovisning
och en utvärdering av det gångna årets verksamhet och inklusive en ekonomisk
redovisning.
Utvärdering
Centrumbildningen är inrättad för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-31.
En utvärdering ska göras innan före beslut fattas om en eventuell ny
verksamhetsperiod. Utvärderingen ska påbörjas senast 6 månader före utgången
av 3-årsperiod och sker genom att Institutionsstyrelsen utvärderar de senaste tre
årens Verksamhetsplaner och Verksamhetsberättelser. genomföras av två till tre
externa personer med god kännedom om körområdet. En av gruppens medlemmar
är sammankallande. Utvärderingen initieras av prefekten vid Musikhögskolan.
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Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i
Malmö 2020-06-04.

Ann-Charlotte Carlén
Prefekt och rektor
Musikhögskolan i Malmö

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev mars
2020
I detta Nyhetsbrev får du ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Vocal Club Syd
- Välkomna till vokalmusikens vardagsrum!
Husband är Vokalgruppen Krita, som med gästande sånggrupper
skapar
en mysig mötesplats för alla älskare av svängig körmusik!
Lördag 4 april, kl. 19:00 på Folk & Rock, Skomakaregaran 11,
Malmö.
Biljettpris: 150 kr. Biljetter köpes vid entrén samt med förköp på
Tickster.com.
Se mer om evenemanget på Vocal Clubs Facebook

Föreläsning med Sofia Söderberg
- Människan och musiken
Sofia berättar för oss om människans unika förmåga att följa en puls och om hur denna
egenskap spelat en avgörande roll för den mänskliga evolutionen. Om hur grunden för allt
samarbete kan spåras till vår svårförklarliga men uppenbara känsla för musik och om hur den
präglat vår utveckling genom historien. Om hur våra musikaliska förmågor gjort oss till den
mest framgångsrika arten på jorden. Och om varför vi, så länge vi lever, aldrig skall sluta
sjunga!
Tisdag 14 april, kl. 10:30 – 12:00 i sal D-206, Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö.
Fri entré! Ingen anmälan behövs!
Sofia Söderberg har som dirigent framförallt profilerat sig inom vokalmusiken.
För sina djärva musikaliska tolkningar, sin knivskarpa intonation och fängslande närvaro har
hon belönats med priser och utmärkelser världen över. Sofia har bland annat arbetat vid Malmö
Opera som kormästare, och hon leder också den internationellt erkända manskören Svanholm
Singers från Lund. Läs mer om Sofia på www.sofiasoderberg.se

Vi söker körer som vill
samverka med komponister för
att skapa ny körmusik!
På temat Folksång genomför Körcentrum
Syd kompositionsprojekt med tre verk för kör a cappella.
Deadline för ansökan 14 april 2020.
Villkor och ansökningsblankett hämtar du via länkarna nedan:
Tema Folksång: Ansökningsblankett
Tema Folksång: Villkor
Du hittar även information och blanketterna på Körcentrum Syds hemsida:
www.korcentrumsyd.lu.se
Har du frågor?
Kontakta lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se

Dirigent- och körledarkurser 10 – 15 augusti 2020
– Anmälan öppen!
De nationella dirigent- och körledarkurserna kommer att äga rum på Musikhögskolan i Malmö.
Vi erbjuder liksom förra året dirigeringskurser och körledarkurser inriktade på barn,
komposition, jazz/pop/rockkörledning samt anti-aging för rösten.
Årets nyhet är den internationella kursen i samarbete med European Choral Association. Den
är på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska. Läraren Josep Vila i Casanas
kommer från Barcelona, Spanien och har bland annat lett Världsungdomskören.
En annan viktig nyhet i kursutbudet är kursen i Sång med yngre barn med läraren Stina
Abrahamsson. Kursen vänder sig till förskole- och lågstadielärare.
Du hittar komplett information här: www.korcentrumsyd.lu.se
Deadline för anmälan är fredag 24 april.
Anmälan sker digitalt via länk: www.sensus.se/dirigentkurser
och för den internationella kursen: www.sensus.se/masterclass

Konsert och workshop med Touché

Musikhögskolan i Malmö gästas av den fantastiska, danska jazzkören Touché som ger konsert
under ledning av Jesper Holm. Du har också chansen att anmäla dig till en workshop, där du
får sjunga tillsammans med andra diggare av jazzkör och med sångare ur Touché.
Måndag 27 april, kl 15.30-17.00 workshop, Lilla salen och 19.00
konsert, Rosenbergsalen,Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö.
Det kostar inget att delta i workshopen men anmälan krävs. Skicka ett mail
till maria.videll@korcentrumsyd.lu.se senast 20 april, där du anger dina kontaktuppgifter och ditt
stämläge.

The Future Voice!
- En experimentell workshop med Michael Edgerton och Damkören vid
Musikhögskolan i Malmö.
Michael Edgerton, kompositör, sångare och ny professor i konstnärlig forskning vid
Musikhögskolan i Malmö, ska skriva ett nytt verk för Musikhögskolans Damkör, som ska
uruppföras i oktober 2020 under Lunds universitets framtidsvecka med temat Krafter i rörelse.
Under denna workshop får du höra kören experimentera och leka med vokala tekniker under
ledning av Michael. Siktet är inställt mot ett framtidsperspektiv bortom röstens begränsningar.
Vad kan hända? Kan vi låta som ingen har låtit förut? Undervisningen äger rum på engelska.
Onsdag 13 maj, kl 18:00 – 20:30 i sal D-206, Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö.
Vi bjuder på enkel fika i en paus i mitten.
Fri entré men anmälan krävs!
Skicka ett mail till: Maria.videll@korcentrumsyd.lu.se senast 8 maj och uppge dina
kontaktuppgifter.

18.00 – 18:30 Kören värmer upp under ledning av körens ordinarie ledare Lena Ekman Frisk
18:30 – 20:30 Workshop under direction of professor Michel Edgerton

Beviljade kompositionsprojekt:
Under temarubriken Krafter i rörelse har Körcentrum Syd beviljat två körer projektmedel. Det är
Mixtus Cantus, Malmö med kompositör Martina Tomner och Lunds Akademiska Kör med
kompositör Kjell Perder. Vi får höra verken uruppföras fredag 16 oktober i Lunds Domkyrka.

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd
Maria Videll
Producent - Körcentrum Syd
Hör av dig till maria.videll@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och
besök gärna vår hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.
Kom ihåg att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på
denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
maria.videll@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev januari 2020
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Projektmedel för nya körkompositioner 2020
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer
av körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. För 2020 utlyser vi sammanlagt fem kompositionsprojekt under två teman:
Tema – Krafter i rörelse: Två verk för kör med eller utan instrument.
I samarbete med LU Futura och inom ramen för Framtidsveckan. Här hittar du mer information
om Framtidsveckan:
Flyer Framtidsveckan: krafter i rörelse
Deadline för ansökan 24 februari 2020
Läs villkoren och hämta ansökningsblankett här:
Krafter i rörelse: Ansökningsblankett
Krafter i rörelse: Villkor
Du hittar även blanketterna på Körcentrum Syds hemsida:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utvecklingsprojekt/projektmedel-for-nya-korkompositioner2020
Tema – Folksång: Tre verk för kör a cappella.
Deadline för ansökan 14 april 2020
Läs villkoren och hämta ansökningsblankett här:
Tema Folksång: Ansökningsblankett
Tema Folksång: Villkor
Du hittar även blanketterna på Körcentrum Syds hemsida:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utvecklingsprojekt/projektmedel-for-nya-korkompositioner2020

Har du frågor?
Kontakta lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se
0733 – 89 20 84

Workshop - Sångteknik med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia
Platser kvar!
Datum: lördag 8 februari 2020
Tid: 10:00-17:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
I en avspänd gruppatmosfär arbetar vi med de tekniska grunderna i den akustiska sången:
resonans, andning, omfång, flöde, stöd och bärighet. Lyssnande, intonation och interpretation
tränar vi i sånger, både gemensamt och individuellt. Varje deltagare väljer en sång man vill
arbeta med. Vi arbetar både i masterclassform med alla och uppdelat i mindre grupper.
Anmälan görs via Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sangkurs-for-korledare-sangteknik-klassisksang-317727/

Kursdag - Barn vill sjunga! med bland andra Gunnel Fagius
Platser kvar!
Datum: torsdag 19 mars 2020
Tid: 09:30-16:30
Plats: Musikhögskolan, Lilla Salen, Ystadvägen 25
Barn vill sjunga! är en kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen
ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och
nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och
grundskola, körledare och andra intresserade.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni på Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kursdag-barn-vill-sjunga-319526/

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev november #3 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Föreläsning: Så använder du ScorX och Körakademin
med Lillemor Bodin Carlson

Datum: torsdag 5 december
Tid: kl. 12:00 – 13:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206.
Körakademin är ett verktyg som ger körsångare nya möjligheter att utvecklas. Körakademin
spelar in mängder av körmusik som du hittar på scorx.org. Dessutom finns där övningsmaterial
för rösten, notläsning mm. Scorx-player är en musikmixer som hjälper körsångare att öva sina
körstämmor. Körstämmorna är insjungna av professionella sångare. Ett tusental körstycken i
många olika genrer finns i musikbiblioteket och fler tillkommer varje år.
Läs mer på korakademin.se.

Fri entré – ingen anmälan behövs. Välkomna!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev december 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Ledig anställning: producent vid Körcentrum Syd

Omfattning: 50%
Sista ansökningsdag: 2020-01-12
Anställningsintervjuer kommer att hållas 23 och 24 januari 2020 på dagtid.
Arbetsuppgifter:
Som producent kommer du att arbeta självständigt och i samarbete med framför allt
föreståndaren vid Körcentrum Syd. Planering och produktion av kurser, seminarier, workshops
och föreläsningar samt att skriva ansökningar om externa medel, är producentens
huvuduppgifter. Du kommer assistera föreståndaren i administrativt arbete och stå i kontakt

med det omgivande körlivet såväl regionalt, nationellt som internationellt. Som producent
arbetar du med verksamhetens verkställighet. Anställningen är placerad vid Körcentrums Syds
kansli på Musikhögskolan i Malmö.
Kvalifikationer:
Grundläggande högskoleutbildning och kunskaper om det offentliga musik- och kulturlivet. Då
arbetet kräver god förmåga att strukturera det egna arbetet, arbeta självständigt och i
samarbete med andra, har dina administrativa erfarenheter och din sociala förmåga stor
betydelse. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi sätter stort
värde av tidigare erfarenhet av marknadsföring, kulturadministration, projektledning och
kommunikation med kulturinstitutioner, högskolor och det fria kulturlivet. Erfarenheter av
körsång och körlivet i stort är ett krav.
Övrigt:
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet
och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla
kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga
upphandlingsregler.
Kontakt:
Lena Ekman Frisk, föreståndare, 0733-892084, lena.ekmanfrisk@mhm.lu.se
Läs mer och sök tjänsten här:
https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:304729/
https://www.facebook.com/142509619118285/posts/2538081509561072
https://www.linkedin.com/posts/activity-6608650937999458304-QJWQ

GOSPELFEST 2020 - THE CHOIR
Datum: lördag 1 februari 2020
Preliminärt schema:
10.00 Körledarträff och övning med Körledarkören
13.30 Workshop för alla sångare i Storkören
19.30 Gospelfest
Plats: Europaporten, Stadiongatan 25 Malmö
Kom som enskild eller tillsammans med din kör och prova på gospel tillsammans med sångare
från hela Skåne, musiker, solister och vår amerikanske gästdirigent. Van – ovan, kör – enskild,
alla är välkomna.
Anmäl dig till körledar-workshopen här:
www.gospelfest.se

Workshop - Sångteknik med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia

Datum: lördag 8 februari 2020
Tid: 10:00-17:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
I en avspänd gruppatmosfär arbetar vi med de tekniska grunderna i den akustiska sången:
resonans, andning, omfång, flöde, stöd och bärighet. Lyssnande, intonation och interpretation
tränar vi i sånger, både gemensamt och individuellt. Varje deltagare väljer en sång man vill
arbeta med. Vi arbetar både i masterclassform med alla och uppdelat i mindre grupper.
Anmälan görs via Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sangkurs-for-korledare-sangteknik-klassisksang-317727/

Kursdag - Barn vill sjunga! med bland andra Gunnel Fagius
Datum: torsdag 19 mars 2020
Tid: 09:30-16:30
Plats: Musikhögskolan, Lilla Salen, Ystadvägen 25
Barn vill sjunga! är en kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen
ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och
nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och
grundskola, körledare och andra intresserade.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni på Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kursdag-barn-vill-sjunga-319526/

Helsingborgs körfestival 27-31 maj 2020

Sista dag för anmälan 13 januari 2020.
From May 27 - 31, 2020 the 2nd Helsingborgs Körfestival brings together again singers from all
over the world in one of Sweden's oldest cities. Until the registration deadline on January 13,
2020, choirs from Sweden and abroad still have the opportunity to register for the event and
experience various nuances of Swedish and international choral music. The 2nd Helsingborgs
Körfestival offers choir competitions in 12 different musical categories, ranging from categories
for choirs of equal and mixed voices to competitions in Sacred Choral Music, Folklore, and Pop
& Jazz. Additionally, Evaluation Performances and Individual Coachings as well as international
Friendship Concerts provide options for further education and intercultural exchange during the
festival.
As a special highlight, the Swedish vocal ensemble VoNo will enrich the event with a workshop
and a concert of top-class Nordic choral art. The ensemble was founded in 1999 by the Danish
conductor Lone Larsen and consists of 12 professional singers. The repertoire of VoNo is
varied, including works from essentially all periods of music history, with special attention to
Nordic, contemporary and improvisatory music.
Läs mer på Interkulturs hemsida:
https://www.interkultur.com/events/2020/helsingborg/.

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk

Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Körcentrum Syds nyhetsbrev november #3 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Föreläsning: Så använder du ScorX och Körakademin
med Lillemor Bodin Carlson

Datum: torsdag 5 december
Tid: kl. 12:00 – 13:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206.
Körakademin är ett verktyg som ger körsångare nya möjligheter att utvecklas. Körakademin
spelar in mängder av körmusik som du hittar på scorx.org. Dessutom finns där övningsmaterial
för rösten, notläsning mm. Scorx-player är en musikmixer som hjälper körsångare att öva sina
körstämmor. Körstämmorna är insjungna av professionella sångare. Ett tusental körstycken i
många olika genrer finns i musikbiblioteket och fler tillkommer varje år.
Läs mer på korakademin.se.

Fri entré – ingen anmälan behövs. Välkomna!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Skicka till en vän | Öppna arkivet | Uppdatera profil | Avsluta prenumeration
Körcentrum Syd
Besöksadress: Ystadvägen 25
Postadress: Musikhögskolan, Box 8203
200 41 Malmö
040 – 32 54 11
johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se
http://www.korcentrumsyd.lu.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare.

Körcentrum Syds nyhetsbrev november #2 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

GOSPELFEST 2020 - THE CHOIR

Datum: lördag 1 februari 2020
Preliminärt schema:
10.00 Körledarträff och övning med Körledarkören
13.30 Workshop för alla sångare i Storkören
19.30 Gospelfest
Plats: Europaporten, Stadiongatan 25 Malmö
Kom och sjung - "GOSPELFEST 2020 - The choir" - 1 februari 2020, Europaporten, Malmö.
Kom som enskild eller tillsammans med din kör och prova på gospel tillsammans med sångare
från hela Skåne, musiker, solister och vår amerikanske gästdirigent. Van – ovan, kör – enskild,
alla är välkomna.
Efter årets fantastiska uppslutning med över 1000 sångare bjuder Soulful Music i samarbete
med bl.a. Bilda, Körcentrum Syd, Sensus, Svenska Gospelverkstaden och Sveriges Körförbund
ännu en gång in till Gospelfest, denna unika möjlighet att uppleva, prova på och inspirerar av
gospelmusikens speciella historia och uttryck.

Under "Gospelfest - the choir" kommer du som sångare att få en möjlighet att inspireras och
utvecklas inom bl.a. dynamik och uttryck tillsammans med svenska instruktörer och två
fantastiska och väldigt olika amerikanska gäster. Isaac Cates är prisbelönt kompositör och flitigt
anlitad körledare, sångare och pianist från Kansas City. Zeke Locke tillhör en ny generation
inom Urban Gospel. Han är karismatisk körledare, sångare och workshopledare från Chicago.
I år har du som körledare en unik möjlighet till egen inspiration även om din kör inte kan vara
med då vi bjuder in till en separat Körledarworkshop med Isaac och Zeke kl. 10:00-12:00. Van ovan, alla är välkomna.
Info om anmälan hittar du på www.gospelfest.se

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev november 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Workshop - Brasiliansk körmusik

Foto: Rafael Reigoto
Datum: torsdag 21 november 2019
Tid: 12:00 – 13:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
Kom och sjung brasiliansk körmusik tillsammans med studenter på Musikhögskolan i Malmö
under ledning av Maria José Chevitarese, lärare i körledning och rektor vid musikhögskolan i
Rio de Janiero, Brasilien. Denna worskhop sker inom ramen för utbytet mellan Musikhögskorna
i Malmö och Rio de Janeiro.

Fri entré. Ingen föranmälan behövs.
Välkomna!

Workshop - Sångteknik med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia

Foto: Privat

Datum: lördag 8 februari 2020
Tid: 10:00-17:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206, Ystadvägen 25
I en avspänd gruppatmosfär arbetar vi med de tekniska grunderna i den akustiska sången:
resonans, andning, omfång, flöde, stöd och bärighet. Lyssnande, intonation och interpretation
tränar vi i sånger, både gemensamt och individuellt. Varje deltagare väljer en sång man vill
arbeta med. Vi arbetar både i masterclassform med alla och uppdelat i mindre grupper.
Lärare är två erfarna sångare, pedagoger och kursledare som utvecklat ett uppskattat koncept
genom flera gemensamma kurser. Luiz Tenaglia är operasångare samt sångpedagog och Eva
Hallberg är sångerska, sångpedagog och musiker.

Kursen ges i samarbete mellan Körcentrum Syd och Sensus.
Anmälan görs via Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sangkurs-for-korledare-sangteknik-klassisksang-317727/
Kurskostnad: 750:- inkl. lunch.
Max antal deltagare: 10
Varmt välkomna med er anmälan!

Kursdag - Barn vill sjunga! med bland andra Gunnel Fagius

Datum: torsdag 19 mars 2020
Tid: 09:30-16:30
Plats: Musikhögskolan, Lilla Salen, Ystadvägen 25
Barn vill sjunga! är en kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen
ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och
nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och
grundskola, körledare och andra intresserade.
Kursledare är Gunnel Fagius, musikdirektör, fil. Mag. Uppsala, Sara-Stina Gustavsson,

logoped, Stina Abrahamsson, rytmiklärare och Karin Fagius, barnkörledare.
Kursdagen ges i samarbete mellan Körcentrum Syd och Sensus.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni på Sensus hemsida:
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/kursdag-barn-vill-sjunga-319526/
Sista dag för anmälan: 15 februari 2020
Kurskostnad: 750:- inkl. för-och eftermiddagsfika.
Varmt välkomna med er anmälan!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev september 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Kompositionsprojekt 2019/2020 - ny utlysning:
Folkmusiktema
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer.
Körcentrum Syd måste ha in ansökningsblankett senast 1 november 2019. Svar ges senast 20
november. Här kan ni ladda ner information samt ansökningsblankett:
Information kompositionsprojekt:
INFO
Ansökningsblankett kompositionsprojekt:
ANSÖKAN
Välkomna med er ansökan!

Workshop med Gunilla Frödén –
Hur gör man? Sångteknik, dirigering och klangbildning i kör.

Foto: Anna Bennich

Gunilla Frödén är en välkänd sångpedagog och kördirigent från Linköping. Hon undervisade i
många år vid Musikgymnasiet i Linköping och leder den välrenommerade damkören Da Capo,
som hon själv grundade 1986.
Datum: torsdag 3 oktober 2019
Tid: 12:30 – 14:15
Plats: Musikhögskolan, sal D-206
Fri entré.
Varmt välkomna!

Workshop - Tre dagar av sång med vokalgruppen KRITA!

Här får du fördjupa och bredda dina kunskaper i stämsång och a cappellasång. Lägret är öppet
för alla från ca 13 år och uppåt. Gästande pedagoger är hela vokalgruppen KRITA!
Datum: 18 - 20 oktober
Plats: Scoutgården, Karlshamn
Innehåll
Lägrets fokus är sång i liten grupp. Man kan anmäla sig både som hel ensemble och som
enskild person. Kommer ni som en befintlig grupp får ni jobba mycket i den. Kommer du som
enskild person så sätter vi ihop dig med andra till en lägergrupp.
Om du anmäler dig senast 1 oktober, kan du vara med och styra vad du vill lära dig på lägret.
Mejla oss gärna dina önskemål.
Start sker på fredagskvällen och avslutning sker på söndagseftermiddagen med en offentlig
konsert. Mer info kommer!
Kostnad
I deltagaravgifterna ingår: alla aktiviteter, samtliga måltider, övernattning på golv, coaching,
material m.m. Dessutom ingår medlemsavgiften i A Cappella South Sweden för resten av 2019!
Deltagaravgifterna går direkt tillbaka till föreningen för att kunna göra mer och fler aktiviteter.
Unga 13-25 år:
Önskan är att alla unga som vill ska kunna vara med. Därför har vi en glidande skala på
deltagaravgiften där du (och ev. dina vuxna) själva bestämmer vad ni har möjlighet att betala
mellan 500 och 1000 kr. Om även den lägsta avgiften är för hög för dig får du gärna kontakta
oss, så hittar vi en lösning.
Vuxna från 26 år:
Kostnad för vuxna är 1000 kr.
Anmälan sker via https://www.acappellasouthsweden.se

Körsångens kraft - en workshop i körsångarens utveckling

I den här workshopen, som ges i samarbete med studieförbundet BILDA, kommer vi lyfta och
utveckla samspelet mellan din egen och gruppens röst och energi. Målet är att tillsammans öka
den musikaliska friheten, både för dig själv, kören och körledaren. Workshopen leds av
sångerskan Katarina Henryson, känd från bland annat vokalgruppen The Real Group. Anmäl
dig och delta med din kör, en mindre grupp eller som ensam sångare. Ingen förberedelse
krävs.
Datum: lördag 26 okt
Tid: 10:00-13:30
Plats: Lilla Salen, Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25
Kostnad: 300:-/deltagare. Gratis om man är med i en Bildakör eller är körledare i en Bildakör.
Fika ingår, ange allergier/specialkost i anmälan.
Begränsat antal platser så anmäl i god tid, senast den 16 oktober, snälla låt oss veta i god tid
om ni får förhinder så att vi kan erbjuda platsen åt någon annan.
OBS! Ange under noteringar om du är medlem i en Bilda-kör.
Anmäld dig på www.bilda.nu.

Vocal Club Syd - Husband vokalgruppen KRITA

På Kulturkvarteret Kristianstads charmiga bistroscen kommer husbandet Krita Vokalgrupp samt
andra grupper att underhålla, roa och beröra med 100 % vokal musik. Ta en fika, något att
dricka slå dig ner och njut!
Datum: 16 november
Tid: kl. 14:00
Plats: Kulturkvarteret, Kanalgatan 30 Kristianstad
Välkommen in i vokalsveriges vardagsrum!
Mer info finns på www.kulturkvarteret.com
och https://www.facebook.com/vocalclubsyd/

Grundläggande notläsningskurs för körsångare - Fullsatt

Kursen "Grundläggande notläsning för körsångare" med Erik Berndalen som lärare är sedan
länge fullsatt. Vi är glada över det stora intresset och inser att behovet är stort för denna typ av
kurs. Därför planerar vi nu tillsammans med Sensus att ge en ny kursomgång under våren
2020. Håll utkik på www.korcentrumsyd.lu.se samt www.sensus.se för mer information.

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Körcentrum Syds nyhetsbrev juni 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Föreläsning: Att vara i komplexiteten –
Hur vi som körledare skapar mening, metoder och
flerspråkighet
Pia Bygdéus
Inom ramen för körfestivalen Nordklang i Helsingborg bjuder Körcentrum Syd in till en
spännande föreläsning, där forskaren och körledaren Pia Bygdéus presenterar intressanta
forskningsresultat.
För oss körledare är det ingen nyhet att vi behöver besitta en mängd olika egenskaper i vår
yrkesroll. Vi ska ha koll på sångrösten, slagteknik, frasering, textuttal med mera, och allt ska
tillämpas samtidigt! Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie
över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur
dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska
hanteras samtidigt. Hur viktiga är de olika färdigheterna? Är det möjligt att lära sig dessa
genom formell utbildning eller är det erfarenheten som gäller? Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon kommer att presentera resultat från Nordic Choral Conductor
Education på Nordklang i Helsingborg 28 juni 2019.
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg
Datum: Fredag 28 juni
Tid: 14:00-15:15
Fri entré! Ingen anmälan krävs.
Läs mer på www.nordklang.org

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2019
I samband med de nationella dirigent- och körledarkurserna på Musikhögskolan i Malmö
bjuder Körcentrum Syd in till två seminarier. OBS! Lokal för seminarierna anslås vid
Musikhögskolans entré.
Torsdag 15 augusti kl 13:00 – 14:30 - Musikhögskolan i Malmö

Susanne Carlström
Anti-Aging för rösten - metod att hålla rösten vital
I denna workshop får vi prova på övningar i sångteknik med syftet att hålla igång sångrösten
livet ut, en metod som utvecklats av Elisabeth Bengtson-Opitz. Böcker i ämnet har publicerats
på senare år och tekniken tilldrar sig alltmer intresse bland körpedagoger.
Fri entré – ingen anmälan krävs!
Fredag 16 augusti kl 13:00 - 14:30 - Musikhögskolan i Malmö
Ulrika Emanuelsson
Lundatonsättare med körprofil
Vi får möta kompositören, som här presenterar några av sina verk. Som kördirigent för bland
annat Carolinæ Damkör i Lund har hon gjort sig känt för ett spännande tonspråk och hon
berättar i denna föreläsning om sitt komponerande och vad som inspirerar henne.
Fri entré – ingen anmälan krävs!

Avslutningskonsert Dirigent- och körledarkurser 2019
Dirigent - och körledarkurserna i Malmö har blivit en stark tradition inom det svenska körlivet.
Under en intensiv vecka varje sommar möts upp emot 80 kursdeltagare från Sveriges alla hörn
för att utveckla sitt körledarskap, med de främsta namnen inom körmusik som deras lärare och
vägvisare. Kurserna är unika i sin utformning och genrebredden framhäver mångsidigheten i
vårt körliv. Den kreativa energin når i år sitt klimax på Palladiums scen då resultatet av en
laddad kursvecka presenteras i form flera minikonserter med blandad repertoar.
Plats: Palladium, Södergatan 15, Malmö
Datum: Lördag 17 augusti
Tid: 15:00
Fri entré. Varmt välkomna!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev januari 2019
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

9-9-9 - Unik konsert i Allhelgonakyrkan i Lund
Datum: 9 februari 2019
Tid: 19:00
Plats: Allhelgonakyrkan i Lund
Välkomna till 9-9-9, en exceptionell konsert där nio körer framför nio nya kompositioner för kör!
Konserten är ett samarbete med Lund Contemporary, festival för ny musik.
Bakgrunden till 9-9-9 är att Körcentrum Syd sedan några år tillbaka har sökt samarbete med
körer som vill beställa nya körverk och beviljat medel till några projekt om året. Hittills har detta
resulterat i 18 nyskrivna verk varav ni får höra de senaste nio på denna konsert. Intresset har
varit stort för att söka dessa projektmedel och Körcentrum Syd hoppas kunna återkomma
regelbundet med nya projekt.
Vi vill framföra vårt varma tack till alla som är involverade i denna storsatsning! Vi är glada för
alla insatser som har bidragit till denna rikedom av spännande, ny musik! Tack till
kompositörer, textförfattare, dirigenter och körsångare! Tack till Allhelgonaförsamlingen för att
ni gör det möjligt att samla alla dessa körsångare till en manifestation för ny körmusik!

Deltagande körer:
Ängelholms kvartettsångare
Malmö operas barnkör/S:t Petri Ungdomskör
S:t Johannes Kammarkör
Helsingborgs Motettkör
Lunds Vokalensemble
Dalby kammarkör
Collegium Vox Humana
Palaestra Vokalensemble
Lunds Akademiska kör
Fri entré. Varmt välkomna!

Seminarieserien våren 2019
Tid: Torsdagar 12:30 – 13:30
Plats: Sal D-206, Musikhögskolan i Malmö
31/1 - Johan Bergman – Att leda gospelkör
14/2 - Martin Arpåker - Uppsjungningar och sångteknikarbete i kör
28/2 - Gullan Bornemark – Smakprov ur min repertoar
Fritt inträde. Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkomna!

Dirigent- och körledarkurser i Malmö
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 12-18 augusti 2019 och går därmed in
på sitt tolfte år i Malmö. Precis som 2018 kommer 2019 års kurser att äga rum på
Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet är en kurs i Anti Aging med Susanne Carlström som
lärare. Anti Aging för rösten är ett sångpedagogiskt koncept skapat av Elisabeth BengtsonOpitz med målet att hålla rösten vital livet ut. Utifrån boken lär vi oss metoden genom röst- och
kroppsövningar samt hur man infogar arbetet med Anti Aging i repetitionsarbete och dirigering.
Kursspår och lärare:
•
•
•
•
•
•

Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
Kurs D (barnkörledning): Birgitta Rosenquist Brorson
Kurs E (Anti-aging): Susanne Carlström
Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson

Dirigent- och körledarkurserna arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund.
Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR,
Musik i Syd, SENSUS och Musikhögskolan i Malmö.
Anmälan till kurserna öppnar i mitten av februari. Då hittar man anmälningsblankett och mer
information på: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser

Nordklang 26 - 29 juni 2019
Föreläsning med Pia Bygdéus
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, metoder och flerspråkighet
För oss körledare är det ingen nyhet att vi behöver besitta en mängd olika egenskaper i vår
yrkesroll. Vi ska ha koll på sångrösten, slagteknik, frasering, textuttal med mera, och allt ska
tillämpas samtidigt! Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie
över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur
dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska
hanteras samtidigt. Hur viktiga är de olika färdigheterna? Är det möjligt att lära sig dessa
genom formell utbildning eller är det erfarenheten som gäller? Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon kommer att presentera resultat från Nordic Choral Conductor
Education på Nordklang i Helsingborg 26-29 juni 2019.
Uppgifter om tid och plats för föreläsningen kommer att publiceras i kommande Nyhetsbrev.
Läs mer och anmäl dig och din kör till Nordklang på www.nordklang.org

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev september 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Exklusiv inbjudan till seminarium/hearing, mingel och
konsert

Körcentrum Syd har nöjet att inbjuda alla körintresserade till en eftermiddag med
samtalets förtecken. Detta är ett unikt tillfälle att få ta del av tankar kring dagens
uruppförande av Sveriges Radios beställningsverk Minnets madrigal. Kompositören
Monica Dominique, dirigenten Alexander Einarsson och skådespelaren Stina Ekblad
medverkar. Ulrika Emanuelsson, tonsättare och körledare är moderator.
Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund
Datum och tid: fredag 19 oktober kl 15:30
Program
15:30 – 16:30 Seminarium med Monica Dominique, Stina Ekblad och Alexander
Einarsson.
16:45 –18:00 Samtal med åhörarna i grupper kring körlivets hjärtefrågor. Körcentrum Syd
vill ha kontakt med körlivet i frågor som vi följer upp efter hearingen i mars 2017.
18:00-19:00 Mingel med mat och dryck
19:30 Konsert ”Bukett av naket regn” med Petri Sångare och Stina Ekblad.
Allhelgonakyrkan i Lund. Konserten ingår i Lund Choral Festival och direktsänds i
Sveriges Radio.
Anmäl dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se senast måndag 8 oktober. Meddela
då också ev. matallergier. Vi bjuder på mat och dryck. Musik i Syd bjuder på konsertbiljett.
OBS! Antalet platser är begränsat. Vi registrerar anmälningar i den ordning de inkommer
till Körcentrum Syds kansli. Vi återkommer 9 oktober och bekräftar din plats.
Välkommen till en upplevelse av ord och ton i utsökt sammanflätning!
Körcentrum Syd, Lunds universitet

Seminarium med Staffan Storm och Sten Ternström
I samband med öppningskonserten av Lund Choral Festival måndag 15 oktober

arrangerar Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet ett kort förmiddagsseminarium med
köranknytning i Domkyrkoforum! Föranmälan är inte nödvändigt, men den som vill
försäkra sig om en plats i Domkyrkoforum anmäler sig till Ljudmiljöcentrum genom att
maila till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Ange seminariedatum 15/10 i ämnesrutan.
ATT KOMPONERA FÖR KÖR – NÅGRA NEDSLAG I HISTORIEN
Staffan Storm gör några nedslag i körkomponerandets historia med bland annat aspekter
på rum och teknik.

KÖRRÖST OCH RUMSAUKUSTIK
Sten Ternström berättar om hur rummets akustiska egenskaper och körens uppställning påverkar
vad publiken hör och hur sångarna sjunger. Det har att göra med så vitt skilda ting som
efterklangstiden, röstens riktverkan, hur man hör sin egen röst och hur tätt eller glest kören är
uppställd. Hur gör man för att få bra medhörning inom kören, till exempel?
Program
10:00 Ljudmiljöcentrum bjuder på kaffe med dopp
10:30 Staffan Storm: Att komponera för kör – några nedslag i historien
11:00 Sten Ternström: Körröst och rumsakustik
11:45 vi promenerar över gården till Domkyrkan
12:00-12:45 Konsert: Arte Vokalensemble framför bl a 100-årsjubilerande Leonard Bernsteins
Chichester Psalms för gossopran, kör, orgel, harpa och slagverk. Dirigent Poul Emborg.

Turné med Vocal Six
A cappella-gruppen Vocal Six fyller 30 år, och detta firar de minst 39 år gamla pojkarna med en
nostalgisk nutidsshow. De bjuder på jazz, schlager, pop, house, rock samt pedagogiska bildspel,
allt utfört med endast röster, bländande precision, hög energi och oftast smittande humor.
Vocal Six bildades i Helsingborg 1988, och har sedan dess gett ett otal konserter både i Sverige och
utomlands, uppträtt i tv och gett ut cd-skivor. Gillar man a cappella – eller underhållning i största
allmänhet – är detta en kväll man inte vill missa! Körcentrum Syd är medarrangör för turnén.
Turnéplan:
30 sept Malmö, Palladium kl 18
6 okt Kristianstad, Kulturkvarteret kl 18
12 okt Göteborg, Stenhammarsalen Göteborgs Konserthus kl 19
14 okt Helsingborg, Helsingborg Konserthus kl 18
Biljettinformation: http://www.vocalsix.com/article_listing.asp?id=870

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev #2 april 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Förlängd anmälningstid till 16 maj! - Dirigent- och körledarkurser i Malmö
6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
Vi har valt att förlänga anmälningstiden till 16 maj på följande kurser:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och ClaesBertil Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att
ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan senast 16 maj!

En heldag med stämsång på Musikhögskolan i Malmö
- Samarbete med A cappella South Sweden
Workshop för dig som vill prova på att sjunga stämsång i liten ensemble. Du får bland annat
testa att ta ansvar för en egen stämma i mindre grupp, lära in på gehör samt improvisera. Det
blir en innehållsrik och inspirerande dag för dig som är nyfiken på att sjunga i mindre grupp.
Workshopen är ett samarbete med A cappella South Sweden.
Pedagoger
Vi får den här gången chans att jobba tillsammans med Almaz Yebio, fantastisk sångerska
och proffsmusiker från Malmö.

Pris
Vi vill att alla som vill ska kunna vara med och därför har vi en glidande skala på
deltagaravgiften där du (och ev. dina vuxna) själva bestämmer vad ni har möjlighet att betala
mellan 100 och 500 kr. I avgiften ingår workshops, lunch och fika. Det finns även en ACSSfond där du enkelt kan ansöka om att betala en lägre avgift (om lägsta avgiften är för hög).
Deltagaravgifterna går direkt tillbaka till att kunna göra mer och fler aktiviteter.
Datum och tid: 6 maj kl. 10:00-16:00
Plats: Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25
Anmälan görs via denna länk senast 1 maj:
https://www.acappellasouthsweden.se/malmoe-musikhoegskola

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev april 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Kurs i grundläggande notläsning för körsångare!
I samarbete med Kulturens och Sveriges körförbund kan Körcentrum Syd erbjuda en unik kurs
i grundläggande notläsning för körsångare. Kursen består av fem träffar med Erik Berndalen,
lärare i musikteori vid Musikhögskolan i Malmö, som undervisningsledare.
Kursen är ett direkt resultat av Körcentrum Syds hearing hösten 2017 då det stod klart att det
fanns ett tydligt behov av en kurs i notläsning för just körsångare.
Kursen hålls på Musikhögskolan i Malmö och kostar 300:- för fem tillfällen. Varje lektion är ca
1,5 timme lång.
Tid, datum och lokal:
Tisdag 8 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X227
Tisdag 15 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X227
Tisdag 22 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X239
Tisdag 29 maj - kl. 17:00-19:30 - lokal X239
Tisdag 5 juni - kl. 17:00-19:30 - lokal X239
Plats: Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25
Kostnad: 300:- (betalningssätt: bankkort via Lunds universitets betalningssystem. Länk till
betalning ges i samband med anmälan via mail). Som kurslitteratur kommer vi att använda den
nya boken Älska körsång! av Kjell Perder.
Anmälan: skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter
till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.sesenast 1 maj. Max antal deltagare: 30. Först till kvarn
gäller!
Varmt välkomna till kursen!

Efterlysning: Körer med nyskriven musik
Lund Contemporary, som går av stapeln andra helgen i februari 2019, kommer att vara ett
forum för framförande av nyskriven musik av huvudsakligen regionala tonsättare, samt
moderna konstmusikklassiker från 1900-talet och framåt.

Inom ramen för Lund Contemporary kommer Körcentrum Syd nu för andra gången att
arrangera en särskild körkonsert med fokus på nykomponerad körmusik. I första hand ska de
körer som fått projektmedel från Körcentrum Syd att medverka med sina nyskrivna stycken,
men det finns plats för ytterligare några körer att framträda med nyskriven körmusik.
Konserten kommer att äga rum lördag 9 februari 2019 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Maila er intresseanmälan till föreståndare lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se senast 18
maj 2018. Bifoga noterna digitalt på det stycke ni vill framföra.
Körcentrum Syd och Lund Contemporary väljer sedan ut de körer som får plats att medverka i
konserten. En liten, symbolisk ekonomisk ersättning betalas ut till medverkande körer.
Välkommen med er intresseanmälan!

Vocal Club Syd - Vokalsveriges vardagsrum
Vocal Club Sweden är arenan för vokalgrupper och vokalmusikentusiaster i Sverige. Allting
började i Stockholm där man några gånger per säsong arrangerar kvällar där sångare och
publik får mötas för konserter, allsång och trevlig atmosfär. Lunds Körfestival arrangerade den
första sydsvenska versionen av Vocal Club hösten 2017.
Nu är tiden inne för att bryta ny mark och Körcentrum Syd medverkar till att starta upp den
första Vocal Club-aftonen i Malmö. 27 april kommer Vocal Club Syd att slå upp dörrarna till
vokalsveriges vardagsrum på Grand Öl och Mat, Monbiojougatan 17, Malmö.
Den Malmöbaserade gruppen KRITA kommer tillsammans med gäster att inta scenen och
bjuda på en riktigt trevlig kväll. Följ eventet på facebook.com/vocalclubsyd
Dörrarna öppnar fredag 27 april klockan 19.00. Inträde 100 kr (60 kr för student). Inget förköp.
VÄLKOMNA!

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2018 - deadline närmar sig
6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
OBS! Sista dag för anmälan är 20 april. Det finns fortfarande platser kvar på följande kurser:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs C (Dirigering - Avancerad): Erik Westberg
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och ClaesBertil Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att

ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan och till Malmö!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev mars 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.
Innehåll:
1) En dag att träffa kolleger - inbjudan till samtal om körlivet
2) Utlysning - kompositionsprojekt
3) Dirigent- och körledarkurser 2018
4) Arte Vokalensemble (AVE) - en ny professionell kyrkokör
5 Helsingborgs internationella körfestival
6) Festivalen Körkraft i Stockholm

Musica Vitae ger konsert med violinisterna Malin Broman och Pekka Kuusisto på Palladium. Missa inte denna spännande
konsert i samband med samtalsdagen 15 april!

En dag att träffa kolleger 15 april
- Inbjudan till samtalsdag
Program 15 april:
• 12:30 – 13:15: Lunch och kaffe på Hotell S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö
• 13:15-14:45: Samtal & diskussioner
• 15:00 Konsert: Musica Vitae med Malin Broman och Pekka Kuusisto, Palladium,
Södergatan 15, Malmö
Körcentrum Syds styrelse har nöjet att bjuda in till samtalsdag för att diskutera aktuella frågor
kring körlivets utveckling och vi hoppas att återigen få återkoppling och nya idéer. Liksom förra
året bjuder vi på lunch och en fantastisk konsert som avslutning på eftermiddagen. Anmälan till
dagen gör du till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se senast fredag 6 april. Skriv ditt namn samt
eventuella matpreferenser.
Flera idéer från samtalsdagen mars 2017 har blivit verklighet. Bland annat sjösätter Körcentrum
Syd nu kurser i notläsning/musikteori för körsångare och i arrangering/komposition för
körledare. Här är frågorna vi önskar ventilera 15 april:
• Körcentrum Syds uppdrag är utbildning, utveckling och forskning. Vad kan Körcentrum Syd
göra för dig och din verksamhet? Finns det något särskilt av betydelse för din verksamhet som
du gärna ser att Körcentrum Syd ägnar sig åt?
• Hur fortsätter vi stärka körlivet?
• Hur fortsätter vi vara en blomstrande körregion?

Utlysning - körkompositionsprojekt 2018
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. Mer information och villkor hittar ni på vår hemsida:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utvecklingsprojekt/kompositionsprojekt
Körer vars ansökan har beviljats förväntas uruppföra verket lördag 9 februari 2019 i
Allhelgonakyrkan i Lund då Körcentrum Syd arrangerar en körkonsert inom ramen för festivalen
för ny musik - Lund Contemporary.
Deadline för ansökan: 22 maj 2018
Svar på ansökan: senast 16 juni 2018
Här kan du ladda ner ansökningsblanketten:
Kompositionsprojekt2018

Dirigent- och körledarkurser 2018
- anmälan öppen till och med 20 april

6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
Anmälan är öppen fram till och med 20 april och det finns platser kvar på samtliga
kurser!
Nu finns även repertoarlistor publicerade på vår hemsida samt kursplan för kurs K komposition och arrangering. Ni hittar detta här:
https://www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser/repertoar
Årets lärare är:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs B (Dirigering - Fortsättning): Helene Stureborg
Kurs C (Dirigering - Avancerad): Erik Westberg
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och Claes-Bertil
Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att
ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan och till Malmö!

Arte vokalensemble (AVE)
- en ny, unik kör i Lunds stift söker medlemmar
Susanne Larsson, organist i Tomelilla, Robert Bennesh, domkyrkoorganist, Christina Willstedt,
kantor i Uppåkra församling, Staffan Plantin, musikkonsulent Lunds stift och Kevin Smith,
sångare och sångpedagog i Stockholm och Malmö har tagit initiativ till uppstarten av en ny
professionell kör inom Lunds stift. Kören kommer att bära namnet Arte Vokalensemble (AVE)
och kommer enbart att bestå av kyrkomusiker.
Tanken är att körens professionalitet ska säkerställa den höga musikaliska nivån inom Lunds
stift och i förlängningen utveckla och stärka den vokala musiken i regionen. Körens repertoar
inriktar sig på sakral västerländsk konstmusik.
Arte Vokalensemble söker nu medlemmar. Här hittar du mer information samt hur du skickar in
din intresseanmälan:
Inbjudan Arte Vokalensemble

Helsingborgs internationella körfestival 9-12 maj
Interkultur är huvudarrangör av den internationella körfestivalen som äger rum i Helsingborg 912 maj 2018. Körcentrum Syd bidrar med två utbildningsinsatser under denna festival:
10 maj - Helsingborg sjunger! Körsångare bjuds in att sjunga tillsammans med tre av stadens
körer i tre olika musikstilar: Helsingborgs Konserthuskör, vokalgruppen Vocal Six och
gospelkören One Nation. Workshopen avslutas med konsertframträdande.
11 maj - Presentation av svensk körrepertoar: Helene Stureborg, dirigent.
Mer information hittar ni på Interkulturs hemsida:
http://www.interkultur.com/events/2018/helsingborg/

Festivalen Körkraft i Stockholm 1-3 juni
Välkommen till försommarfestivalen Körkraft 1-3 juni på Skeppsholmen i Stockholm! Denna
gång blir upplägget lite annorlunda: Det blir två spår med olika inriktning, plus allsång,
workshops, högklassig körunderhållning och en avslutningskonsert med alla deltagare.
Körkraft arrangeras i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och Stockholms läns
landsting.
Mer information hittar du här:
Info om Körkraft

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.
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Körcentrum Syds nyhetsbrev februari 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Kompositionsseminarium
Tonsättaren Kjell Perder: "Att komponera för röster"
Tid och datum: torsdag 15 februari kl 15:00 – 17:00
Plats: Musikhögskolan, Liljeforssalen
Fri entré! Ingen anmälan behövs.

Kompositionsworkshop - OBS! Ny tid: 09:45-10:45
Kjell Perder: Älska körsång!
Tid och datum: fredag 16 februari Kl 09:45-10:45
Plats: Musikhögskolan, sal D-206
Fri entré! Ingen anmälan behövs.
Körsjungandets teori och praktik utifrån den nyutkomna handboken Älska
körsång!Gehörsträning och metodiska tips som öppnar dörrar till den nyskrivna vokalmusiken.

Dirigent- och körledarkurser i Malmö 2018 - Anmälan öppen!
6-12 augusti 2018 är det återigen dags för Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Precis som
2017 hålls kurserna på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.
2018 års kursvecka erbjuder en helt ny, efterfrågad kurs: Arrangering och komposition med
Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och Claes-Bertil Nilsson. Vi kan också erbjuda en

kursvecka med Peder Karlsson, känd från The Real Group, med undervisning i
pop/jazzkörledning med fokus på körsångaren som medskapande.
Övriga lärare är:
Kurs A (Dirigering - Elementär): Agneta Sköld
Kurs B (Dirigering - Fortsättning): Helene Stureborg
Kurs C (Dirigering - Avancerad): Erik Westberg
Kurs D (Barnkörledning): Anne Johansson
Kurs J (Ledarskap i afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Kurs K (Arrangering och komposition): Ulrika Emanuelsson, Håkan Andersson och ClaesBertil Nilsson
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på vår
hemsida: www.korcentrumsyd.lu.se/utbildning/dirigent-och-korledarkurser. Det går även bra att
ladda ner kursfolder och blankett här:
Kursfolder
Anmälningsblankett
Välkomna med er anmälan och till Malmö!

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd
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Körcentrum Syds nyhetsbrev januari 2018
I detta Nyhetsbrev får du alltid ny och spännande information om de
aktiviteter som Körcentrum Syd medverkar i.

Körforskningsseminarium
Aktuellt inom körforskningen i södra Sverige
– Hur kan forskning och utbildning samverka?
Tid och datum: tisdag 23 januari kl 9:00 – 12:00
Plats: Musikhögskolan, sal D-206
Fri entré! Ingen anmälan behövs.
Vi får lyssna till våra fem gästers presentationer av sina körforskningsarbeten samt delta i
diskussioner kring forskning och utbildning i körområdet.
Medverkande:
Moderator: Karin Johansson, professor, Musikhögskolan i Malmö
Pia Bygdéus – körledare, forskare och universitetslektor Linnéuniversitet, disputerade
december 2015
Sverker Zadig – körledare och musiklärare, Spyken, Lund, disputerade mars 2017
David Johnson – doktorand i Musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö
Emma Jonasson – kyrkomusiker, dirigent
David Sarosi – musiklärare, dirigent
Pia Bygdéus ingår i ett nordiskt körforskningsprojekt (NCCE) som just nu arbetar med att
beskriva, kartlägga och utforska lärosäten i Norden. Vilka olika utbildningar är möjliga i
Norden? Varifrån kommer körledarna? Pias avhandling fokuserar körledaren som profession
och har genom sitt analysarbete funnit ett sätt att beskriva och analysera den komplexa
yrkesrollen körledaren har att hantera i arbetet med att leda de många människorna.
Sverker Zadig har undersökt förekomsten av informella musikaliska ledare i körstämmorna,
dels genom intervjuer med körledare och körsångare, dels genom att spela in körsångare

individuellt på olika spår och jämföra grafer av inspelningarna. Det finns både ledare och
följare!
David Johnson gör en kartläggning av sångrepertoar och sångvanor i Sveriges grundskolor.
Forskningen baseras på en landsomfattande enkät som ska ta reda på vad vi sjunger, hur vi
sjunger och hur mycket vi sjunger med barn i skolan i dag.
Emma Jonasson fick under sista studieåret möjlighet att leda en kyrkokör. Efter ett par
repetitioner ställde hon sig frågan: Kan jag maximera körens engagemang med mitt val av
repertoar? Detta blev början till hennes examensarbete och en resa in i Mozarts värld.
David Sarosi har i sitt examensarbete "Körundervisningens oändliga rikedom" undersökt
körundervisningens roll på musikhögskolenivå, genom att intervjua erfarna körledare,
musikhögskolestudenter och andra musiker, båda äldre och yngre. Resultatet kastar ljus över
erfarenheter, lärdomar och önskemål kring användningen av körmusik i undervisningen.

Audition till Matildaskolan och musikalen Matilda
- Malmö Opera söker barn i åldrarna 8-13 år
Våren 2019 sätter Malmö Opera upp Matilda – the musical, baserad på en bok av Roald
Dahl. Matilda är en flerfaldigt belönad musikal som spelats i Londons West End och på
Broadway under flera år. Musikalen har flera stora barnroller, bland annat huvudrollen Matilda.
Malmö Opera söker barn i åldrarna 8 - 13 till vår Matildaskola. Skolan arrangeras av Malmö
Opera i samarbete med Malmö Kulturskola. Vi behöver barn som är riktigt duktiga på att
agera, sjunga och dansa och som vill få chansen att utveckla sig och kanske få möjlighet att
spela i musikalen Matilda.
Audition till en plats på Matildaskolan äger rum 4 februari då det är sångprov. Alla är
välkomna. Du måste anmäla dig i förväg, senast 1 februari och komma i sällskap med en
vuxen.
För anmälan till audition och mer information gå in på:
https://www.malmoopera.se/Matildaskolan

Hjärtligt välkommen till allt som händer i Körcentrum Syd!

Lena Ekman Frisk
Föreståndare - Körcentrum Syd

Johan Antoni
Producent - Körcentrum Syd

Hör av dig till johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se om du har förslag och synpunkter och besök gärna vår
hemsida www.korcentrumsyd.lu.se.

Glöm inte att vi även finns på facebook: www.facebook.com/KorcentrumSyd

Om du inte vill ha detta Nyhetsbrev, klicka på rubriken "avsluta prenumeration" längst ner på denna sida.

Verksamhetsberättelse 2018
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2018 har fastställts av Körcentrum Syds
styrelse, 2019-01-21.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum
Syds styrelse var följande institutioner representerade under 2018: Lunds Universitet
med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Musik i Syd
samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser
för att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre
fokusområdena: utbildning, utvecklings/konsertprojekt och körforskning.

UTBILDNING
Dirigent- och körledarkurser
De nationella dirigent- och körledarkurser ägde rum 6-12 augusti 2018 och gick
därmed in på sitt elfte år i Malmö. 2018 genomfördes kurserna på Musikhögskolan i
Malmö. Kurserna arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har
ett delat ägarskap. Medarrangörer var Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen
Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Musikhögskolan i Malmö, Sensus riksförbund samt
Kulturens. Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller
regelbunden kontakt med representanter för de nationella körförbunden.
2018 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
● Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson
● Kurs K (afro- europeiska körgenrer): Peder Karlsson
Seminarier
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2018 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade deltog.

23/1 - Körforskningsseminarium: moderator: Karin Johansson, presentatörer: Pia
Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, David Johnson och David Sarosi.
15/2 - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
16/3 - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
11/5 - Svensk körrepertoarpresentation vid den internationella körfestivalen i
Helsingborg, arrangerad av Interkultur: Helene Stureborg, presentatör
10/8 - Seminarium med Peder Karlsson i samband med Dirigent- och
körledarkurserna
11/8 - Seminarium med Agneta Sköld i samband med Dirigent- och körledarkurserna
8/10 - Peder Karlsson i samarbete med Bilda
9/10 - Inspirationsseminarium kring körforskning för musikhögskolestudenter Karin
Johansson, Lena Ekman Frisk och Mattias Svensson.
19/10 - Seminarium med Alexander Einarsson, Monica Dominique och Stina Ekblad i
samband med konserten “Minnets Madrigal”
Kurs i grundläggande notläsning för körsångare
Våren 2018 genomförde Körcentrum Syd, i samarbete med Sveriges körförbund och
studieförbundet Kulturens, en kurs med fem kursträffar i grundläggande notläsning
med Erik Berndalen som lärare. Kurserna är ett direkt resultat av förslagen som
framkom under 2017 års hearing. 19 personer deltog i kursen.
Programutbildning och fristående kurser
Inom gymnasielärarutbildningen erbjuds möjligheter för studenter att välja
tillvalskurser med körinriktning på Musikhögskolan i Malmö. 2018 var det ovanligt
många studenter som gjorde detta och gruppen med körledarprofil utgjordes av 20
studenter. Flera fristående kurser annonserades under våren med start hösten 2018,
bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och
ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkade i olika
evenemang som Körcentrum Syd organiserade. Vid Odeum i Lund gavs också ett
antal fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö.
Körcentrum Syd bidrar hädanefter med tidsbegränsat ekonomiskt stöd enligt
underskrivet samarbetsavtal samt musikalisk och pedagogisk handledning till körens
nya dirigent Sabina Zweiacker. Samarbetsavtalet innebär också att Musikhögskolan
garanteras möjlighet att organisera praktik i kören för körledarstudenter.

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
Under 2018 planerade Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum en
stor samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Målet var att
producera en konsert där nya kompositioner, framtagna genom Körcentrum Syds

kompositionsprojekt, framförs inför publik. Planeringsarbetet övergick hösten 2018 till
produktionsarbete med titeln “9-9-9”, en konsert där nio körer framför nio nyskrivna
körverk.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd gav 23 januari 2018 ett körforskningsseminarium med Karin
Johansson som moderator samt Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson,
David Johnson och David Sarosi som presentatörer.
9 oktober arrangerades ett inspirationsseminarium på Musikhögskolan i Malmö, där
studenter fick vägledning och många goda exempel på hur examensarbeten kan
skrivas och förslag på intressanta, körrelaterade ämnen.
Publikationer
Karin Johanssons A cappella - tjugofem körledares röster fortsätter att sälja och
genererar därmed royaltyintäkter.

ÖVRIGT
Notutgivning
Under 2018 har ett nyskrivet körverk givits ut på Bo Ejeby förlag i samarbete med
Körcentrum Syd: Hymn av Henrik Dahlgren.
Omvärldskontakter
Hearing
19 oktober 2018 arrangerade Körcentrum Syd en hearing i Gamla Biskopshuset i
Lund med målet att upprätthålla och förstärka dialogen med körlivet. Hearingen ägde
rum i direkt anslutning till konserten “Minnets Madrigal” i Allhelgonakyrkan i Lund. 22
deltagare deltog på hearingen.
Samarbeten
● I planeringsarbetet för Helsingborgs Körfestival maj 2018 deltog Lena Ekman
Frisk i referensgruppen artistic committée.
● Lund Choral Festival: Johan Antoni arbetade med artistservice under
festivalen. Körcentrum Syd arrangerade även seminarium, hearing och mingel
i samband med festivalkonserten “Minnets Madrigal” 19 oktober.
● Vocal Six jubileumsturné: Körcentrum Syd var samarbetspart i Vocal Six stora
jubiléumsturné.
● Vocal Club Syd ägde rum på restaurang Grand 27 april och Körcentrum Syd
var medarrangör.

● Lunds vokalensemble och Körcentrum Syd samarbetade i en konsert i
december 2018, då kören fick låna Körcentrum Syds ljusanläggning.
● Utgivningar med Bo Ejeby förlag: Bo Ejebey har gått igenom årets nya verk
men inte funnit något lämpligt för hans förlag att ge ut.
Körledarkonvent
Körcentrum Syd fanns representerat genom Lena Ekman Frisk på det årliga
körledarkonventet, arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2018 års konvent
var ett nordiskt konvent och ägde rum 5-7 oktober i Trondheim, Norge.
Facebook
Körcentrum Syd Facebook-sida används flitigt för att sprida information om våra
pågående aktiviteter och sidan är välbesökt.
Grafisk profil
Körcentrum Syd har under 2018 fortsatt att använda sin egen logotyp i väntan på att
Lunds universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer. 2018
producerades en ny roll-up, som används vid Körcentrum Syds evenemang.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds
universitets Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer
gällande design och presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning är sedan 2018 placerad under
Musikhögskolan i Malmö. Tidigare låg Körcentrum Syd under konstnärliga fakulteten.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev har getts ut sex gånger under 2018.
Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds har under 2018 haft en styrelse bestående av åtta ledamöter med
följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk
(föreståndare/föredragande), Johan Antoni (producent/sekreterare), Karin
Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larssongymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt
Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan). Studentrepresentant är Sanna Vässmar.
För detaljerade regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till
Körcentrum Syds föreskrifter som finns på www.korcentrumsyd.lu.se.
Körcentrum Syds styrelse sammanträdde fyra gånger under 2018.

Personal
Producent Johan Antoni har gått kursen Projektkompetens, som ges av Lunds
universitet. Kursen ägde rum vid fyra olika tillfällen mellan 10 september och 11
oktober 2018.
Föreståndare Lena Ekman Frisk har deltagit på kurser för attestanter, granskare och
källrapportörer i Primula SSC.
Ekonomisk redovisning 2018
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av
verksamheten i form av tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler,
instrumentalister, orkestrar m.m. Det samlade beloppet har varit omöjligt att exakt
ange, men uppskattas till minst fem miljoner kronor.
Körcentrum Syd gick in i 2018 med ett samlat myndighetskapital på 0 kr. Vid årets
slut hade Körcentrum Syd ett överskott på 48 tkr.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

2020-02-03

Verksamhetsberättelse 2019
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2019 i Körcentrum Syd har fastställts av Körcentrum
Syds styrelse, 2020-02-03.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade:
Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Musik i Syd, Lars-Erik
Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora
insatser för att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena:
utbildning, forskning och utvecklingsprojekt.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2019 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade bjöds in.
31/1 Johan Bergman:
28/2 Gullan Bornemark:
28/6 Pia Bygdéus:

Att leda gospelkör.
Smakprov ur min repertoar.
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening,
metoder och flerspråkighet.
15/8 Susanne Carlström: Anti-Aging för rösten – behåll sångrösten vital livet ut.
16/8 Ulrika Emanuelsson: Presentation av mina kompositioner.
3/10 Gunilla Frödén:
Dirigering och sångteknik i kör.
18/10 Ilze Stala Stegö, Karin Johansson och Marie Cronqvist:
Samtid och framtid – körmusikens roll. Seminarium inom
körledarkonventet/Lunds kördagar 18 – 20 oktober.
16/10 Katarina Henrysson Workshop. Samarrangemang med Bilda.
21/11 Zeze Chevitarese Brasiliansk körmusik.

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under hösten 2019 arrangerade Körcentrum Syd, i samarbete med Sensus, en kurs i grundläggande
notläsning med Erik Berndalen som lärare. Kursen gavs även under våren 2018. Kurserna är ett
direkt resultat av förslagen som framkom under 2017 års hearing. Cirka 30 deltagare gick kursen.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera möjligheter
att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående kurser annonserades
under våren med start hösten 2019, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör,
och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkade i olika
evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund gavs under 2019 också några
fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö. Körcentrum Syd
har under 2019 bidragit med ekonomiskt stöd och mentorssamtal enligt underskrivet
samarbetsavtal.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna ägde rum 12 - 18 augusti 2019 och gick därmed in på
sitt tolfte år i Malmö. Kurserna hölls på Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet var en kurs i Antiaging för rösten med Susanne Carlström som lärare. Kursen var en del av det ordinarie
kursutbudet, och tillkom på initiativ från vår nya samarbetspartner Sensus riksförbund. Dirigentoch körledarkurserna i sin helhet arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har
ett delat ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges
Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med
representanter för de nationella körförbunden.
2019 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
● Kurs D (barnkörledning): Petter Ekberg
● Kurs E (Anti-aging för rösten): Susanne Carlström
● Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
9 februari 2019 arrangerade Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum en
samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Arrangemanget utgjordes av en konsert
med titeln 9-9-9 där nio nya kompositioner, de flesta framtagna genom Körcentrum Syds
kompositionsprojekt, framfördes inför publik av nio körer. Konserten ägde rum i
Allhelgonakyrkan i Lund och följdes upp av en eftersits på Grand Hotel dit samtliga körer och
musiker bjöds in.
Kompositionsprojekt - Samverkan med komponister
Sedan starten 2014 har Körcentrum Syds kompositionsprojekt resulterat i 18 nyskrivna körverk.
Kompositionerna har framförts inför storpublik, flera har getts ut på förlag och blivit en självklar
del i körers repertoar. 2019 vände sig Körcentrum Syd direkt till komponister som är intressanta,
aktuella och kompetenta nog att bidra med hög kvalitet och framåtrörelse inom körmusikens
repertoar. Körcentrum Syd gick in med 60 000 kronor för att stödja tre olika projekt. Körcentrum
Syd prövade 2019 en ny modell för kompositionsprojekt och tre olika ansökningar gjordes hos
Kulturrådet av komponisterna själva med Körcentrum Syds stöd på 20 000 vardera inräknat i
projekten. Alla dessa tre fick avslag, men Körcentrum Syd hittade sedan andra former att
samarbeta med två av de tre komponisterna: Anna-Lena Laurin och Jörgen Dafgård. Jörgen
Dafgård skriver ett nytt verk för Petri Sångare och cellisten Mattias Rodrick. Dirigent är Alexander
Einarsson. Verket har titeln "Kosmisk moder", där texten är en dikt med samma titel av Erik
Lindegren som publicerades i diktsamlingen Sviter 1947. Anna-Lena Laurin kommer att skriva ett
verk för Lunds Vokalensemble under ledning av Martin Arpåker. Deras verk ska uruppföras 6
februari 2021.
Återstående 20 000 kronor beslutade Körcentrum Syd hösten 2019 att bevilja Adolf Fredriks
Flickkör, Stockholm, och kompositören Maria Lithell Flyg medel för ett kompositionsprojekt med
text av Karin Boye. Adolf Fredriks Flickkör dirigeras av Fredrik Winberg. Alla dessa tre verk
kommer därmed att medverka vid Körcentrum Syds nästa körkonsert inom ramen för Lund
Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Vocal Club Syd
Vocal Club Syd är ett vokalgruppsprojekt med syfte att utveckla vokalgruppslivet i södra Sverige.
Avtal är skrivet mellan Körcentrum Syd, Musik i Syd och vokalgruppen Krita. Vokalgruppen Krita
genomförde ett vokalgruppsevenemang i Kristianstad lördag 16 november 2019, där ytterligare
två grupper framträdde.

Utgivning
Bo Ejeby förlag har fortsatt erbjudits möjligheten att ge ut de nya verk Körcentrum Syd har tagit
fram. De senaste verken som gavs ut var Henrik Dahlgrens Hymn och Linda Alexanderssons
April och tystnad.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd har under 2019 tillsammans med samarbetspartners planerat kursen Nordiska
Ungdomskören. Kursen är tänkt att vara sökbar för ungdomar i åldrarna 16 till 25 år och som bor
i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt på Grönland, Färöarna och Åland. Kursen är
tänkt att äga rum på Lunds kulturskola samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern under en vecka
(den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor gemensam konsert med ett
större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska Ungdomskören sätter fokus på kvalitativ och
utvecklande körmusik som instuderas och framförs under ledning av kända svenska och nordiska
namn inom kördirigering. Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del av en inspirerande
repertoar som under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs under en större
konsert på Konserthuset Malmö Live. Fortsatt planering och bidragsansökningar sker under 2020.
Körledarstudenter på körledarkonvent
Körcentrum Syd bekostade konventavgift för sex körledarstudenter från Musikhögskolan i Malmö
till körledarkonventet i Lund 18 - 20 oktober 2019. Målet var att körledarstudenterna ska kunna
dra nytta av de fördelar som körledarkonventet genererar i fråga om nätverksbyggande,
idéuppsamling och inspiration. Konventet utgör en chans för de unga studenterna att närma sig sin
arbetsmarknad på ett sätt som inget annat sammanhang kan erbjuda. En viktig aspekt är även
utbytet av idéer och tankar mellan olika generationer. De äldre körledare som ofta deltar på
konventet behöver få inspiration genom mötet med de yngre körledarna.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd samarbetade med Sveriges Körförbund som arrangerar konferensen Nordklang i
Helsingborg 26 - 29 juni 2019. Där bidrog Körcentrum Syd med en föreläsning med Pia Bygdéus:
Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, metoder och flerspråkighet. Ett
forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie över körledarutbildningar
i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter
som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Från Sverige är det Pia
Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra
Sverige som bas, och hon presenterade resultaten från studien - Nordic Choral Conductor
Education - på Nordklang i Helsingborg 28 juni 2019.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd fanns representerat på det årliga körledarkonventet, arrangerat av Föreningen
Sveriges Körledare. 2019 års konvent gavs i samband med Kördagar i Lund 18 - 20 oktober
2019.
Samarbeten
Körcentrum Syd samarbetade med Helsingborgs körfestival genom att marknadsföra festivalen i
nyhetsbrevet och på hemsidan.
Körcentrum Syd var medarrangör till Lunds vokalensembles julkonsert 7 december genom att
låna ut vår ljusanläggning.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds universitets
avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Marknadsföring
Under 2019 producerades en ny informationsfolder om Körcentrum Syd, i syfte att alltid ha ett
informativt och attraktivt material att dela ut i samband med evenemang där Körcentrum Syd finns
med.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design och
presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning var under 2019 fortsatt placerad under Musikhögskolan i
Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras gavs ut åtta gånger under 2019. Nyhetsbrevet har 525
prenumeranter.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds styrelse bestod 2019 av åtta ledamöter med följande sammansättning: AnnCharlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk (föredragande), Johan Antoni (sekreterare),
Karin Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet),
Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg
(Svenska kyrkan). Studentrepresentant var Sanna Vässmar som senare ersattes av Veronika
Zadera. För detaljerade regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till
Körcentrum
Syds
föreskrifter
som
finns
på
www.korcentrumsyd.lu.se.
Budget
Körcentrum Syd fortsatte under 2019 att regelbundet söka externa medel för att finansiera i
huvudsak utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni har fortsatt haft en anställningsgrad om 50%. Perioden 21 januari-31
december arbetade han även som projektledare för Musikhögskolans symfoniorkester på deltid
(50%).
Ekonomisk redovisning 2019
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av verksamheten i form av
tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler, instrumentalister, orkestrar m.m. Det
samlade beloppet har varit omöjligt att exakt ange, men uppskattas till minst fem miljoner kronor.
Körcentrum Syd gjorde 2018 ett överskott 2018 på 48 tkr. Körcentrum Syd gick in i 2019 med ett
samlat myndighetskapital på 0 kr. Vid årets slut hade Körcentrum Syd ett underskott på 50 tkr.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

Verksamhetsplan - Körcentrum Syd 2018
Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2018 i Körcentrum Syd har fastställts av
Körcentrum Syds styrelse, 2018-02-26.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum
Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds Universitet med
Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Lars Erik Larsson-gymnasiet, Musik i Syd samt
Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att
utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena:
utbildning, forskning och utvecklingsprojekt.
Utbildning
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2018 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds
23 januari - Körforskningsseminarium: moderator: Karin Johansson, presentatörer:
Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, David Johnson och David Sarosi.
15 februari - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
16 februari - Kompositionsseminarium: Kjell Perder
6 maj – Workshop A Cappella South
9 – 10 augusti – seminarier i samband med årets dirigent- och körledarkurser
Helsingborgs internationella körfestival
Interkultur är huvudarrangör av en internationell körfestival som äger rum i
Helsingborg 9 – 12 maj 2018. Körcentrum Syd bidrar med två utbildningsinsatser
under denna festival
10 maj – Helsingborg sjunger! Körsångare bjuds in att sjunga tillsammans med tre av
stadens körer i tre olika musikstilar: Helsingborgs Konserthuskör, vokalgruppen
Vocal Six och gospelkören One Nation. Workshopen avslutas med
konsertframträdande.
11 maj - Presentation av svensk körrepertoar: Helene Stureborg, presentatör.
Innehållet i denna workshop anpassas speciellt för att intressera skaran av
internationella kördirigenter som finns på plats under festivalen.
Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under våren 2018 kommer Körcentrum Syd, i samarbete med Sveriges körförbund
och studieförbundet Kulturens, att erbjuda fem separata kurser i grundläggande
notläsning med Erik Berndalen som lärare. Kurserna är ett direkt resultat av
förslagen som framkom under 2017 års hearing.

Programutbildning och fristående kurser
Musikhögskolan beräknar att det hösten 2018 kommer att studera 7 studenter inom
gymnasielärarutbildningen med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras
under våren med start hösten 2018, bl.a. kurser i Kördirigering,
Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i
de olika utbildningarna medverkar i olika evenemang som Körcentrum Syd
organiserar. Vid Odeum i Lund ges också några fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Kören fortsätter sin verksamhet som tidigare. Körens huvudsyfte är att fungera som
ett övningsinstrument för blivande körledare inom Musikhögskolans utbildningar. Ny
ledare för 2018 är Victoria Söderberg, som efterträdde Hanna Norman.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurser äger rum 6 - 12 augusti 2018 och går
därmed in på sitt elfte år i Malmö. Kurserna kommer att äga rum på Musikhögskolan i
Malmö. Årets nyhet är en kurs i komposition och arrangering med Håkan Andersson,
Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson som lärare. Kurserna arrangeras av
Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har ett delat ägarskap. Medarrangörer
är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Malmö
högskola och Musikhögskolan i Malmö. Körcentrum Syds föreståndare ingår i
ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med representanter för de nationella
körförbunden.
2018 års lärare och kursspår:
• Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
• Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg
• Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
• Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson
• Kurs J (afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson
• Kurs K (komposition och arrangering): Håkan Andersson, Claes-Bertil Nilsson,
Ulrika Emanuelsson
Internationellt
Körcentrum Syd planerar att under 2018 söka samarbete med Europa Cantat –
European Choral Association – för att etablera internationella dirigent- och
körledarkurser i Malmö i framtiden. Ett annat samarbete som vore av intresse skulle
kunna sökas med kördirigenten Joy Hill, Royal College of Music, London, UK.

Utvecklingsprojekt
Ny, professionell vokalensemble
En ny vokalensemble ska startas under 2018 inom Svenska kyrkan: AVE – Arte
Vokalensemble. Körcentrum Syd stöttar projektet genom att sprida information i sitt
nätverk.

A cappella South Sweden
Under 2018 kommer Körcentrum Syd att producera A cappella South Sweden, ett
samarbete med initiativtagaren Camilla Bengtsson, utvecklare och projektledare
inom samhälle och kultur. A cappella South Sweden är ett projekt där unga i södra
Sverige (ca 13 - 25 år), får möjlighet att starta ensemble tillsammans med andra som
också gillar att sjunga. Deltagare får lära sig mer om sång och att sjunga
tillsammans, t ex inom röstutveckling, rytmik, scennärvaro, klang, texttolkning m.m.
inom flera olika genrer. Man får också lära sig hur man planerar och anordnar en
konsert samt får möjlighet att praktisera detta.
Musikens roll i Svenska kyrkan
Körcentrum Syds producent, Johan Antoni, kommer under 2018 följa upp arbetet
med förstudien “Musikens roll i Svenska kyrkan” i nära relation till uppdragsgivaren
Svenska kyrkan i Lund samt förstudiens ledningsgrupp där Körcentrum Syd är
representerat.
Utgivningar
Körcentrum Syds kompositionsprojekt fortsätter och i samarbete med Bo Ejeby förlag
kommer följande tre, nyskrivna verk att ges ut under 2018: Linda Alexanderssons
April och tystnad, Henrik Dahlgrens Hymn samt Emmy Lindströms Vintergatan fryser.
Körcentrum Syd kommer att söka nya körer som vill arbeta 2018 med att ta fram ny
musik i samarbete med tonsättare. Alla kompositionsprojekt ska ha någon form av
skånsk anknytning.
Ung Manskör 2015
Publikationen, som är ett resultat av projektet Ung Manskör 2015 planeras att utges
under hösten 2018, och Körcentrum Syd vill i samband med detta arrangera
seminarium och workshop.
Lund Contemporary 2019
Under 2018 kommer Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum planera
en samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 7 - 10 februari 2019. Målet är
att producera en konsert 9 februari där nya kompositioner, framtagna genom
Körcentrum Syds kompositionsprojekt, framförs inför publik.

Forskning
Körcentrum Syd ger tisdag 23 januari 2018 ett körforskningsseminarium med Karin
Johansson som moderator samt Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson,
David Johnson och David Sarosi som presentatörer.
David Johnson, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, forskar på
frågor kring sångkulturen i grundskolan i Sverige. Han kommer att medverka
tillsammans med representanter från Norge och Danmark vid en konferens i
Köpenhamn februari 2018 med syfte att skapa ett nytt nordiskt kunskapscentrum för
forskning kring barn och sång. Området bevakas av Körcentrum Syd.
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att utveckla riktlinjer och långsiktiga mål för
bidragsansökningar kring körforskning framöver.

Omvärldskontakter
Lund Choral festival
Lund Choral Festival äger rum 15 – 21 oktober. Körcentrum Syd planerar att
samverka med Musik i Syd krig några av aktiviteterna under festivalveckan.
Hearing
Körcentrum Syd bjuder in till en samtalsdag 15 april 2018 för att upprätthålla och
förstärka dialogen med körlivet. Intentionen är att koppla hearingen till en konsert
med Musica Vitae på Palladium i Malmö, arrangerad av Musik i Syd.
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet,
arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2018 års konvent är ett nordiskt
konvent och äger rum 5 - 7 oktober i Trondheim, Norge.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds
universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds
universitets Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer
gällande design och presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning är sedan 2018-01-01 placerat under
Musikhögskolan i Malmö. Tidigare låg Körcentrum Syd under konstnärliga
fakulteten.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2018.
EAS-konferens i Malmö
European Association for Music in Schools, EAS, arrangerar sin årliga konferens på
Musikhögskolan i Malmö och Malmö Live 15 – 18 maj 2019. Körcentrum ska under
2018 planera att bidra till konferensen med körinriktade workshops och föreläsningar.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer även under 2018 ledas av en styrelse med åtta ledamöter
med följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman
Frisk (föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i
Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum),
Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan).

Studentrepresentant är Sanna Vässmar. För detaljerade regler kring styrelsens
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på
www.korcentrumsyd.lu.se.
Budget
Körcentrum Syd har tilldelats medel av Musikhögskolans Institutionsstyrelse och
fortsätter därutöver att regelbundet söka externa medel. De i styrelsen ingående
institutionerna bidrar till aktiviteterna med resurser i form av lokaler, personal,
administration m.m. Alla de samarbetsprojekt Körcentrum Syd arbetar med genererar
en stor mängd verksamhet, vars värde är omöjligt att beräkna till exakta belopp.
Personal
Johan Antoni kommer att gå kursen “projektkompetens” som ges av Lunds
universitet. Kursen ges vid fyra olika tillfällen mellan 10 september och 11 oktober
2018. Målet är att komplettera denna kurs med kursen “projektledning” som ges
2019.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

Verksamhetsplan 2019
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2019 i Körcentrum Syd har fastställts av
Körcentrum Syds styrelse, 2019-01-21.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner
representerade: Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Malmö
högskola, Malmö Opera, Musik i Syd samt Svenska kyrkan.
Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att utveckla körlivet i den
södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning, forskning och
utvecklingsprojekt.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2019 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds.
31/1 Johan Bergman – Att leda gospelkör
14/2 Martin Arpåker - Uppsjungningar och sångteknikarbete i kör
28/2 Gullan Bornemark – Smakprov ur min repertoar
26-29/6 Pia Bygdéus - Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening,
metoder och flerspråkighet
15/8 Ulrika Emanuelsson - Presentation av mina kompositioner
16/8 Susanne Carlström - Anti-Aging - behåll sångrösten livet ut
Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under hösten 2019 planerar Körcentrum Syd, i samarbete med SENSUS, att erbjuda

kurs i grundläggande notläsning med Erik Berndalen som tilltänkt lärare. Kursen gavs
även under våren 2018. Kurserna är ett direkt resultat av förslagen som framkom under
2017 års hearing.
Barn vill sjunga
Körcentrum Syd planerar att samarbeta med SENSUS i kursen "Barn vill sjunga", en
kurs riktad till lågstadie- och förskolelärare i regionen med syfte att bygga intresse och
kompetens för sång för små barn. Körcentrum Syd ser ett stort behov av denna typ av
satsning i Skåneregionen och är helt säkra på att erbjudandet av en sådan kurs faller i
god jord bland regionens låg- och förskolelärare. Körcentrum Syd erbjuder lokaler,
tillfrågande av lärare, administration samt marknadsföring.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera
möjligheter att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående
kurser annonseras under våren med start hösten 2019, bl.a. kurser i Kördirigering,
Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de
olika utbildningarna medverkar i olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid
Odeum i Lund ges också några fristående kurser med körinriktning.
Musikhögskolans Flickkör
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö.
Körcentrum Syd kommer att bidra under 2019 med ekonomiskt stöd och mentorssamtal
enligt underskrivet samarbetsavtal.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 12-18 augusti 2019 och går
därmed in på sitt tolfte år i Malmö. 2019 kommer kurserna att äga rum på
Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet är en kurs i Anti-aging med Susanne Carlström
som lärare. Kursen är en del av det ordinarie kursutbudet, och har tillkommit på initiativ
från vår nya samarbetspartner Sensus riksförbund. Dirigent- och körledarkurserna i sin
helhet arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har ett delat
ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges
Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt
med representanter för de nationella körförbunden.
2019 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg

● Kurs D (barnkörledning): Birgitta Rosenquist Brorson
● Kurs E (Anti-aging): Susanne Carlström
● Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika
Emanuelsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Lund Contemporary 2019
9 februari 2019 kommer Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum
arrangera en samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Produkten är en
konsert med titeln 9-9-9 där nio nya kompositioner, de flesta framtagna genom
Körcentrum Syds kompositionsprojekt, framförs inför publik av nio körer. Konserten
äger rum i Allhelgonakyrkan i Lund och följs upp av en eftersits på Grand Hotel där
samtliga körer och musiker är inbjudna.
Ung Manskör
En publikation med temat Ung Manskör 2015 väntas ges ut på Bo Ejeby förlag under
2019. Boken har tillkommit genom utvecklingsmedel från Körcentrum Syd.
Kompositionsprojekt - Samverkan med komponister
Sedan starten 2014 har Körcentrum Syds kompositionsprojekt resulterat i 18 nyskrivna
körverk. Kompositionerna har framförts inför storpublik, flera har getts ut på förlag och
blivit en självklar del i körers repertoar. Nu vänder vi oss direkt till komponister som
för oss är intressanta, aktuella och kompetenta nog att bidra med hög kvalitet och
framåtrörelse inom körmusikens repertoar. Bidrag för detta samverkansprojekt söks i
huvudsak genom Kulturrådets bidragsområde “Samverkan med komponister” med
ansökningsdeadline 21 februari 2019. Körcentrum Syd går in med 60 000:- för att stödja
tre olika projekt. Möjlighet finns också att göra en ansökan till hösten 2019.
Utgivning
Under 2019 kommer Bo Ejeby att erbjudas möjligheten att ge ut de nya verk
Körcentrum Syd har tagit fram.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd söker medel genom Nordisk kulturfond för att starta och driva Nordiska
Ungdomskören. Arbetet planeras att påbörjas sommaren 2019 och själva kören verkar
som en kurs under en veckolång projektperiod i juni 2020. Kursen är sökbar för
ungdomar i åldrarna 16 till 25 år och som bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Island samt på Grönland, Färöarna och Åland. Kursen äger rum på Lunds kulturskola

samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern
under en vecka (den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor
gemensam konsert med ett större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska
Ungdomskören sätter fokus på kvalitativ och utvecklande körmusik som instuderas och
framförs under ledning av kända svenska och nordiska namn inom kördirigering.
Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del av en inspirerande repertoar som
under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs under en större konsert
på Konserthuset Malmö Live.
Körledarstudenter på körledarkonvent
Körcentrum Syd vill erbjuda 15 körledarstudenter på Musikhögskolan i Malmö betald
konventavgift till körledarkonventet i Lund 18-20 oktober 2019. Målet är att
körledarstudenterna ska kunna dra nytta av de fördelar som körledarkonventet
genererar i fråga om nätverksbyggande, idéuppsamling och inspiration. Konventet utgör
en chans för de unga studenterna att närma sig sin arbetsmarknad på ett sätt som inget
annat sammanhang kan erbjuda. En viktig aspekt är även utbytet av idéer och tankar
mellan olika generationer. De äldre körledare som ofta deltar på konventet behöver få
inspiration genom mötet med de yngre körledarna.
Före konventet kommer vi att samla studenterna för ett möte där vi pratar om
konventets innehåll samt hur studenterna kan tänka kring sitt deltagande för att få ut det
mesta av konventet. Efter konventet samlar vi studenterna på nytt för ett
uppföljningsmöte där de får berätta om sina erfarenheter och vilka resultat deras
deltagande har gett eller kommer att generera i framtiden.
Bidrag till projektet söks genom Sten K Johnsons Stiftelse och Sparbansstiftelsen
Skåne.

FORSKNING
Föreläsningar
Körcentrum Syd samarbetar med Sveriges Körförbund som arrangerar konferensen
Nordklang i Helsingborg 26 - 29 juni 2019. Där bidrar Körcentrum Syd med en
föreläsning med Pia Bygdéus: Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar
mening, metoder och flerspråkighet. Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige
har genomfört en studie över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu
en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen
och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Från Sverige är det Pia Bygdéus som
ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra Sverige

som bas, och hon kommer att presentera resultat från studien - Nordic Choral
Conductor Education - på Nordklang i Helsingborg 26-29 juni 2019.
Under hösten 2019 planeras ytterligare ett körforskningsseminarium.
Inventering av körrelaterade examensarbeten
Under 2019 kommer Körcentrum Syd att inventera vilka examensarbeten och andra
studier som har gjorts i körrelaterade ämnen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta ska
resultera i en sammanställning med länkar till nedladdningsbara dokument för att göra
examensarbeten m.m. lättillgängligt för den körintresserade allmänheten och för
nuvarande studenter som söker referenser för sina kommande studier.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet,
arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2019 års konvent ges i samband med
Kördagar i Lund 18-20 oktober 2019.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds
universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Marknadsföring
Under 2019 produceras en ny informationsfolder om Körcentrum Syd, i syfte att alltid ha
ett informativt och attraktivt material att dela ut i samband med evenemang där
Körcentrum Syd finns med.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design
och presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning kommer fortsatt att vara placerad under
Musikhögskolan i Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2019.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer under 2019 ledas av en styrelse med åtta ledamöter med
följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk
(föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i
Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum),
Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan).
Studentrepresentant är Sanna Vässmar. För detaljerade regler kring styrelsens
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på
www.korcentrumsyd.lu.se.

Budget
Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel för att finansiera i
huvudsak utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni har fortsatt en anställningsgrad om 50%. Perioden 21 januari31 augusti arbetar han även som projektledare för Musikhögskolans symfoniorkester på
deltid (50%).
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd

2020-02-03

Verksamhetsplan 2020
Körcentrum Syd
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Inledning
Nedanstående verksamhetsplan för år 2020 har fastställts av Körcentrum Syds styrelse,
2020-02-03.
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade:
Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Musik i Syd, Lars-Erik Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för
att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning,
utvecklingsprojekt och forskning.

UTBILDNING
Seminarier
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2020 dit både
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds.
17/1
1/2
8/2
19/3
4/4
13/5
Maj

Vocal Club Syd, Mejeriet i Lund.
Medverkande vokalgrupper: Krita, Jättekvarteten Finn och Malva.
Gospelfest – Isaac Cates, Zeke Locke www.gospelfest.se.
Workshop i röstteknik för körsångare med Eva Hallberg och Luiz Tenaglia.
Barn vill sjunga med bl a Gunnel Fagius.
Workshop för vokalgruppssångare. Lärare: Medlemmar ur Vokalgruppen Krita.
Evenemanget kopplas ihop med Vocal Club Syd på Folk & Rock i Malmö samma
kväll.
Kompositionsseminarium med Michael Edgerton.
Workshop med vokalgruppen Touché.

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare
Under våren 2020 planerar Körcentrum Syd, i samarbete med Sensus, att erbjuda kurs för
körsångare i grundläggande notläsning. Kursen gavs även under hösten 2019. Kurserna är ett
direkt resultat av förslagen som framkom under 2017 års hearing. Körcentrum Syd och Sensus
planerar även att ge en fortsättningskurs på högre nivå under våren 2020 med Erik Berndalen
som lärare.

Barn vill sjunga
Körcentrum Syd planerar att samarbeta med Sensus i kursen "Barn vill sjunga", en kurs riktad till
lågstadie- och förskolelärare i regionen med syfte att bygga intresse och kompetens för sång för
små barn. Kurskonceptet är ett färdigutvecklat upplägg, som tidigare arrangerats av Sensus på
flera platser i landet. Körcentrum Syd ser ett stort behov av denna typ av satsning i
Skåneregionen och är helt säkra på att erbjudandet av en sådan kurs faller i god jord bland
regionens lågstadie- och förskolelärare. Körcentrum Syd erbjuder lokaler, administration samt
marknadsföring.
Programutbildning och fristående kurser
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera möjligheter
att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras
under våren med start hösten 2020, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble,
Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkar i
olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund ges också några
fristående kurser med körinriktning.
Sommarkurser i kördirigering
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 10 - 16 augusti 2020 och går därmed in på
sitt trettonde år i Malmö. 2020 kommer kurserna att äga rum på Musikhögskolan i Malmö. Årets
nyheter är kurs Kurs J, körledning i jazz/pop/rockkör med Staffan Paulson och Kurs M, Sång
med yngre barn med Stina Abrahamsson som lärare. Årets avancerade kurs är en internationell
masterclass med Josep Vila i Casañas som ges i samarbete med Europa Cantat.
Dirigent- och körledarkurserna i sin helhet arrangeras av Körcentrum Syd som har huvudsakligt
ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen
Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö.
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med
representanter för de nationella körförbunden.
2020 års lärare och kursspår:
● Kurs A (grundnivå): Mikael Wedar
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson
● Kurs C (masterclass): Josep Vila i Casañas
● Kurs D (barnkörledning): Pelle Olofsson
● Kurs E (anti-aging för rösten): Susanne Carlström
● Kurs J (körledning i jazz/pop/rockkör): Staffan Paulson
● Kurs K (komposition och arrangering): Ulrika Emanuelsson
● Kurs L (Anti Aging): Susanne Carlström
● Kurs M (sång med yngre barn): Stina Abrahamsson

UTVECKLINGSPROJEKT
Ung Manskör
En publikation med temat Ung Manskör förväntas ges ut på Bo Ejeby förlag under 2020. Boken
har tillkommit genom utvecklingsmedel från Körcentrum Syd.
Kompositionsprojekt
Körcentrum Syd möjliggör för körer som vill samarbeta med kompositörer för att beställa ny
körmusik. Syftet är att underlätta för körer att få fram ny musik, att verka för att kompositörer av
körmusik får fler uppdrag samt att stimulera till samverkan mellan körer, kördirigenter och
kompositörer. För 2020 utlyser vi sammanlagt fem kompositionsprojekt under två teman:
Tema – Krafter i rörelse: Två verk för kör med eller utan instrument.
I samarbete med LU Futura och inom ramen för Lunds universitet Framtidsveckan.
Tema – Folksång: Tre verk för kör a cappella.
Verken som skrivs under temat Krafter i rörelse ska uruppföras vid konserten fredag 16/10 kl
12:00 inom ramen för Lund Choral Festival.
Alla de nyskrivna verken för 2019 och 2020 kommer att framföras inom ramen för Lund
Contemporary, lördag 6 februari 2021 i Allhelgonakyrkan i Lund.
Nordiska Ungdomskören
Körcentrum Syd söker medel genom Nordisk kulturfond för att starta och driva Nordiska
Ungdomskören. Arbetet planeras att påbörjas någon gång under 2020 och själva kören verkar
som en kurs under en veckolång projektperiod. Kursen är sökbar för ungdomar i åldrarna 16 till
25 år och som bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt på Grönland, Färöarna
och Åland. Kursen äger rum på Lunds kulturskola samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds
universitet).
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern under en
vecka (den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor gemensam konsert
med ett större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska Ungdomskören sätter fokus på
kvalitativ och utvecklande körmusik som instuderas och framförs under ledning av kända
svenska och nordiska namn inom kördirigering. Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del
av en inspirerande repertoar som under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs
under en större konsert på Konserthuset Malmö Live.
Sammanställning av enkät
Vid seminariet 18 oktober under Föreningen Sveriges Körledares konvent i Lund gjordes en
enkät med de deltagande körledarna. Seminariet handlade om körlivets framtidsfrågor och under
våren 2020 ska resultaten av enkäten sammanställas med sikte på att presenteras vid nästa
körledarkonvent som äger rum i Uppsala oktober 2020.

FORSKNING
Inventering av körrelaterade examensarbeten
Under 2020 kommer Körcentrum Syd att inventera vilka examensarbeten och andra studier som
har gjorts i körrelaterade ämnen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta ska resultera i en
sammanställning med länkar till nedladdningsbara dokument för att göra examensarbeten m.m.
lättillgängligt för den körintresserade allmänheten och för nuvarande studenter som söker
referenser för sina kommande studier.
Under hösten 2020 kommer Körcentrum Syd att initiera en ansökan gällande medel för en ny
gästprofessur i kör som är stationerad på Musikhögskolan i Malmö.

ÖVRIGT
Omvärldskontakter
Körledarkonvent
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet, arrangerat av
Föreningen Sveriges Körledare. 2020 års konvent äger rum i Uppsala 9 – 11 oktober 2020.
Grafisk profil
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds universitets
avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer.
Hemsidan
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design och
presentation.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd som centrumbildning kommer fortsatt att vara placerad under Musikhögskolan i
Malmö.
Nyhetsbrev
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2020.
Styrelsen för Körcentrum Syd
Styrelsesammansättning
Körcentrum Syds kommer under 2020 ledas av en styrelse med åtta ledamöter med följande
sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk (föredragande),
Producent (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik
Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt JohanMagnus Sjöberg (Svenska kyrkan). Studentrepresentant är Veronika Zadera. För detaljerade
regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter
som finns på www.korcentrumsyd.lu.se.

Utvärdering och ny inrättandeperiod
Under 2020 kommer en utvärdering av Körcentrum Syds verksamhet att genomföras. Denna
utvärdering ska ligga till grund för ett beslut i Musikhögskolans institutionsstyrelse om en ny
inrättandeperiod för Körcentrum Syd med start 2021-01-01. I samband med detta ska
Körcentrum Syds föreskrifter ses över. Institutionsstyrelsen förväntas hösten 2020 tillsätta en
valberedning som ska lämna förslag till en ny styrelse för Körcentrum Syd, som verkar under
den kommande inrättandeperioden.
Budget
Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel för att finansiera i huvudsak
utvecklingsprojekt.
Personal
Producent Johan Antoni lämnar sin tjänst som producent 1 mars 2020. En ny producent förväntas
vara på plats vid övergången.
___________________________________________________________________
Lena Ekman Frisk
Föreståndare
Körcentrum Syd
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Till Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö

UNIVERSITET

Ann-Charlotte earlen
Rektor, Musikhögskolan i Malmö

Utbildningsnämndernas sammansättning vid
Musikhögskolan i Malmö under mandatperiod 2021 2023
Prefekt föreslår att sammansättningen av de två utbildningsnämnderna ska vara totalt
sju personer bestående av fem lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt två
studeranderepresentanter.
Kriterier för att vara valbar samt röst- och nomineringsberättigad vid val till
utbildningsnämnderna, är lärare som innehar någon av de anställningar som
definieras i gällande anställningsordning samt lärare med intermittent
anställning.
Jämställd representation ska eftersträvas.
En av ledamöterna i respektive utbildningsnämnd är ordförande och väljs ur
gruppen.
Studeranderepresentanterna utses i den ordning som stadgas
studentkårsförordningen (2009:769).

7 §

Musikhögskolan i Malmö

~-~Ulv ~·
Ann-Charlotte Carlen
Prefekt
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STYR 2020/540

UNIVERSITET

Ann-Charlotte earlen, Prefekt och rektor

Valberedningens mandatperiod vid Musikhögskolan i Malmö
Inför mandatperioden 1 januari 2021 t o m den 31 december 2023 ska val genomföras på
Musikhögskolan i Malmö.
Valberedningens sammansättning
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutade den 22 april 2020 om valberedningens
sammansättning.
Valberedningen ska bestå av sammanlagt sex personer, exklusive
studeranderepresentanter, varav fyra ska vara lärare och två representanter för övriga
anställda. Jämställd representation ska eftersträvas.
En företrädare för studenterna kan ingå i valberedningen vid framtagande av förslag till
prefekt och ställföreträdande prefekt (se Arbetsordning för Lunds universitet 3.8).
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen
(2009:769).
Valberedningens mandatperiod
För val på institutionsnivå fastställs valberedningens mandatperiod av prefekt.
Beslut
Härmed beslutas att fastställa valberedningens mandatperiod till 1 juni 2020 till och med
31 maj 2023.
Musikhögskolan i Malmö

slav~~
Ann- Charlotte Carlen
Prefekt
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Anställda vid Musikhögskolan i Malmö

Ann-Charlotte earlen, Prefekt och rektor

Nominering och val av ledamöter till valberedning samt
valförfarande till styrelse och nämnder
Inför mandatperioden 1 januari 2021 t o m den 31 december 2023 ska val genomföras
på Musikhögskolan i Malmö.

Nominering till valberedning på Musikhögskolan
Processen startar med nominering till en valberedning. Baserat på vilka personer som
nominerats tas ett förslag till valberedning fram. Därefter genomförs val till
valberedning. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram förslag till
ledamöter till Institutionsstyrelsen
ställföreträdande prefekt
ledamöter till Utbildningsnämnd vid Musiklärarutbildningen
ledamöter till Utbildningsnämnd vid Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen
Inför kommande mandatperiod kommer prefekt att utses på annat sätt än genom val och
därför ingår det inte i valberedningens uppgift att ta fram förslag till ny prefekt. Det
pågår en rekrytering av en universitetslektor med uppdrag som prefekt. Rekryteringsärendet bereds av en rekryteringskommitte, Förslag till ny prefekt kommer att förankras
hos de anställda vid institutionen.
Nomineringar till Musikhögskolans valberedning görs elektroniskt. Nomineringen görs
genom att ett eller flera namn i den digitala namnlistan markeras. Alla röst- och
nomineringsberättigade samt valbara finns i denna lista. De som markeras behöver inte
ha tillfrågats först.
Nomineringarna görs digitalt senast fredag 15 maj 2020. Administrativ chef på
Musikhögskolan, är utsedd av prefekten att ansvara för valprocessen.

Val till valberedningen
Då nomineringen är avslutad ansvarar administrativ chef för att ett förslag till
valberedning upprättas. Förslag till ledamöter i valberedningen tas fram utifrån
resultatet av nomineringarna samt utifrån att valberedningen ska spegla
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Musikhögskolans organisation. Därefter genomförs valet till valberedningen. Detta sker
elektroniskt i maj/juni av alla röstberättigade. Valets sista dag är onsdag 10 juni 2020.

Valberedningens sammansättning
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutade den 22 april 2020 om valberedningens
sammansättning. Valberedningen ska bestå av sammanlagt sex personer, exklusive
studeranderepresentanter, varav fyra ska vara lärare och två representanter för övriga
anställda. Till kategorin lärare räknas professor, gästprofessor, adjungerad professor,
universitetslektor och universitetsadjunkt. Jämställd representation ska eftersträvas.
En företrädare för studenterna kan utöver ovanstående sex personer ingå i
valberedningen vid framtagande av förslag ställföreträdande prefekt.
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen
(2009:769).

Valberedningens mandatperiod
För val på institutionsnivå fastställs valberedningens mandatperiod av prefekt. Prefekt
har beslutat att fastställa valberedningens mandatperiod till 1 juni 2020 till och med 31
maj 2023.

Kriterier för att vara valbar till valberedningen
Valberedningen ska bestå av anställda vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet,
vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare
eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid
fakulteten. Ledamöterna i valberedningen ska representera olika delar av verksamheten.
Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

Ordförande
Valberedningen utser sin ordförande inom gruppen.

Eventuellt fyllnadsval
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag
valberedningen bereder, ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I det fall
antalet ledamöter i valberedningen efter avgång understiger tre personer ansvarar den
administrativa chefen för att fyllnadsval genomförs.
Valberedningen kommer att arbeta under försommar och tidig hösttermin 2020 och
lämna förslag i september/oktober inför val i oktober. Hela valprocessen beräknas vara
avslutad i slutet av oktober.

Institutionsstyrelsens sammansättning
Enligt beslut i Konstnärliga fakultetsstyrelsen ska institutionsstyrelsens sammansättning
vara följande:
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Antal ledam öter ska utgöra s av sam m anlagt tolv personer. En m ajoritet ska utgöra s av
lära re och bestå av sju ledam öter. Övriga anställda representera s av två ledam öter och
studentern a har rätt att vara representera de m ed tre ledam öter. Studentrepresentantern a
utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsfö ro rdningen (2009:769).
Häru töver utses gru ppsuppleanter, tre fö r lära re och en fö r övriga anställda.

Prefekt och ställföreträdande prefekt
Prefekten, tillika ordförande för institutionsstyrelsen, samt ställföreträdande prefekt
utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från institutionens
anställda.
Under kommande mandatperiod sker inget regelrätt valförfarande vid förslag till
utseende av prefekt. En universitetslektor med uppdrag som prefekt ska rekryteras.

Utbildningsnämndernas sammansättning
Vid Institutionsstyrelsens sammanträde den 6 maj föreslås sammansättningen av de två
utbildningsnämnderna att vara totalt sju personer bestående av fem lärarrepresentanter,
två gruppsuppleanter samt två studeranderepresentanter.
Kriterier för att vara valbar samt röst- och nomineringsberättigad vid val till
utbildningsnämnderna, är lärare som innehar någon av de anställningar som är
definierade i gällande anställningsordning samt lärare med intermittent anställning.
Jämställd representation ska eftersträvas.
En av ledamöterna i respektive utbildningsnämnd är ordförande och väljs ur gruppen.
Studeranderepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Forskarutbildningsnämnd (FUN)
Ledamöterna i nämnden utses av prefekten efter samråd med ämnesansvariga och
fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. Vid utseende av
nämndens ledamöter ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Musikhögskolan i Malmö

~-~~·
Ann-Charlotte Carlen
Prefekt

