
 

 
  
  

Weekend-kursus i Vandel 
 

Dansk Sanger-Forbunds weekend-kursus afholdes 
 

lørdag den 11. og søndag den 12. februar 2023 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
på Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. 

 
Vi glæder os til igen at byde dig velkommen på denne efterskole med gode faciliteter. 

 
Kurset begynder med kaffe lørdag kl. 8.30 og afsluttes med frokost søndag fra kl. 12.30. 

 
Bemærk: Det er muligt at ankomme fredag i løbet af aftenen - til samme pris! 

 
Instruktør: Jon Hollesen  
 

Jon Hollesen er uddannet cand. mag. i musikvidenskab og dramaturgi ved Aarhus 
Universitet, samt uddannet til sangpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
med taleteknik som tilvalgsfag. Jon, der også var instruktør ved kurset i 2015, har 
desuden været med i planlægningen af den for nyligt afholdte DSF-konference Make 
Mandskor Great Again. 

 

Repertoire: Der arbejdes fortrinsvis med de satser, der skal indgå i den kanon, musikudvalget er i gang med 
at udarbejde. Formålet er at styrke fællesskabet på tværs af korene i landet. Vi kommer til at fokusere på 
satser, der er egnede til udenadslære og til at synge sammen, når vi mødes i enhver sammenhæng. 
Som noget nyt får i alle satserne samt lydfiler tilsendt på forhånd (se side 2 i denne invitation). 
 
Der udleveres desuden kopier til brug i weekenden. 
 
Da vi bor på elevernes værelser, er det som sædvanlig nødvendigt at medbringe 
 

• Sovepose eller sengetøj 

• Toiletgrej og håndklæde 
 
Endvidere kan du bidrage til at højne kvaliteten ved at medtage 
 

• Korets dirigent 

• Eget musikinstrument 

• Gode ideer til aftenunderholdning 
 
Prisen for kursus, indkvartering og fortæring er kr. 575 
Ønske om indkvartering på eget værelse (+ 150 kr): Spørg Erik Hansen 
 
Tilmelding 
1. Man meddeler Erik Hansen – pr. e-mail – en liste med navne på deltagere fra koret. 
Angiv stemmegruppe for hver enkelt sanger.  
2. Man indbetaler SAMLET (korvis) 575 kr. pr. deltager senest 15. januar 2023 
til DSF´s bankkonto:  

Reg.nr. 7242, konto 0001248658  (husk at angive korets navn) 
Erik Hansen, tlf. 2169 4527 

E-mail: erik.skjoennemann.hansen@gmail.com 
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Som noget nyt sender vi noder og lydfiler ud sammen med invitationen, så alle har mulighed for at øve 
sig hjemmefra. Desuden vil vi bede jer om at prøve at lære de tre første satser på listen udenad.  
 
Her er repertoiret: 
 
- Morgensang af Elverskud - gerne udenad 
- Ren som en jomfru - 1. vers gerne udenad 
- Ro tyst - 1. vers gerne udenad 
 
- Serenade (Kornmodsglansen) 
- DSF 005 Gammel øl  
- DSF 109 In the Bleak Midwinter 
- DSF 164 My Lord What a Morning 
- DSF 221 Shenandoah 
- DSF 232 Nocturne 
 
Noder og lydfiler ligger her:  
https://www.dropbox.com/sh/4qv90q3zwi59lfp/AADMKP3Gi89j0MCC0SVAXgEGa?dl=0 
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