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3.

sæsonen 2014-15

Den nye sæsons tilbud til kordirigenter følger sporene fra de sidste fire års 
samarbejde mellem Børnekorakademiet og Voces Academy. 

Vi gør os bestandigt umage for at give både erfarne dirigenter, musikere der 
trænger til et skift i deres praksis, og helt nye talenter plads og mulighed for 
at lære mere om, hvordan man tager ansvaret for musikken, udvikler ensem-
blerne og giver plads til både poesi og teknik på én gang.

En vis rytme i læringsforløbene viser sig nu både i masterclasses og ved de 
længerevarende undervisningsforløb, og vi kan glæde os over at interessen 
fortsat stiger. Vi ser det nu som en af de vigtigste opgaver at konsolidere vores 
praksis og få certificeret programmerne.

Der sker naturligvis nye ting i sæson 2014-15, dels yderligere aktiviteter udenfor 
Danmarks grænser og dels invitationer til gæsteinstruktører med ensembler. 
F.eks. kommer en delegation fra Kungliga Musikhögskolan på besøg i efteråret.

Med etableringen af Voces Kammerkor kan vi også give dirigenter og sangere 
fra begge akademier mulighed for at markere den musikalske samhørighed i en 
bredere forstand, og samtidig inspirere børn og unge fra de deltagende børne- 
og pigekor, når vi optræder ved fælles koncerter et par gange i sæsonen.

I den nye sæson sætter vi desuden en mentorordning i gang, hvor en række af 
de mest erfarne dirigenter i kredsen omkring de to akademier vil stå til rådighed 
for flere dirigenter og ensembler.

Læs mere om de forskellige tilbud – vi håber at se mange dirigenter i løbet  
af sæsonen!

Pia Boysen                        Peter Hanke
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4.

Voces academy

Undervisning, udvikling, læring og erfaringsudveksling er kernen i Voces 
Academys arbejde med dirigenter og ensembler.

Undervisningen er en udforskning af det musikalske lederskab. Praksis og 
dirigenthåndværk i samspil med refleksioner om lederskab, åbenhed og 
fleksibilitet i et aktivt læringsmiljø. 

Avancerede masterclasses og undervisningsforløb for erfarne dirigenter 
eller musikstuderende, der er interesserede i en intens, generøs og kritisk 
tilgang til arbejdet med instruktion og direktion, er den vigtigste arbejdsform 
i Voces Academy.

Voces Kammerkor og andre relevante ensembler hjælper til at bringe fokus 
på ensemblekulturen og at dyrke vokalensemblernes kammermusikalske 
kvaliteter, som en del af udviklingen af et frugtbart samarbejde mellem  
sangere og dirigent.

Alle facetter af Voces Academys virke hjælper den studerende, erfaren såvel 
som nybegynder, frem mod bedre lederskab, større indsigt, musikalsk for-
ståelse og et mere præcist håndværk. 
 
 
 
 

Phillip Faber  
– chefdirigent for DR Pigekoret:

“Voces Academy har været meget vigtig 
for min udvikling som dirigent. Peter Hanke 
formår at skabe et helt særligt læringsmiljø, 
hvor dirigenter på alle niveauer kan udvikle 
sig og udforske deres udtryk i en både tryg 
og lærerig atmosfære, hvor en sund dialog 
mellem sangere og dirigent hjælper de 
studerende til at finde og udforske nærmeste 
udviklingszone på en måde, som jeg ikke har 
mødt magen til nogen steder.”

Voces Academy 2014-15.indd   4 25/08/14   12.21



5.

InternatIonale aKtIVIteter

Voces Academy arrangerer masterclasses og læringsmiljøer i Danmark og resten 
af Europa, og skaber et europæisk netværk af sangere, dirigenter og ensem-
bler med tilsvarende interesser. En del af dette netværk bliver dyrket i Voces 
Caravan, hvor dirigentstuderende rejser rundt i Europa til workshops arrangeret 
af akademiets samarbejdspartnere. 

Udveksling med konservatorier og andre akademier i bl.a. Sverige, England  
og Holland bringer også en række udenlandske studerende til masterclasses  
i Danmark. Den internationale vinkel er altafgørende for at skabe et levedygtigt 
og inspirerende miljø med fokus på musikalsk ledelse og ensemblekultur.  

Dan Collins: 
Sanger hos bl.a. Musica Beata og The Sixteen

The course provides a unique experience for anyone 
wanting to improve their directing. You learn in 
many ways; from Peter’s excellent coaching, from 
watching, analysing, and experiencing other people’s 
learning from a singers’ perspective, and from getting 
minute differences in sound right back in the face for 
each change you make, to name but three.

You are encouraged to speak up and help other 
conductors if they struggle with anything, and get 
that back in return when you direct.

Magdalen College, Oxford
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6.

BørneKoraKademIet 
 
Børnekorakademiet har til formål at styrke børnesangkulturen i Danmark 
gennem en avanceret efteruddannelse indenfor børnekorledelse. Tanken er, at 
børnekorledere med erfaring skal have mulighed for at mødes i et inspirerende, 
kreativt og åbent miljø, hvor fokus er på at højne det kunstneriske og faglige 
niveau, så den enkeltes musikerskab stimuleres og styrkes. Vi håber samtidig 
at uddanne mentorer, der kan undervise rundt i landet. Akademiet danner 
desuden platform for et tiltrængt netværk for børnekordirigenter. 

Vi tror på, at udveksling og samarbejde mellem alle, der arbejder bevidst  
med børne- og ungdomskor, er vigtigt for at skabe og fastholde et højt 
musikalsk niveau. 

Vi mener, at de studerendes faglige kompetencer optimeres bedst muligt 
igennem et kreativt og åbent forum, hvor udveksling af relevante tanker og 
idéer inden for faget børnekor er i højsædet. En filosofi som i høj grad præger 
vores undervisnings strukturer og metoder. 

Pia Boysen:

”Det betyder alt, at børnekorledere er uddannede, 
så de har overskud til at arbejde på en kreativ, 
associationsrig, spændende og sjov måde, så det 
bliver en leg for børnene.” 
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7.

 
 
Børnekorakademiet udbyder uddannelse i spire-, børne-, junior- og pigekor. 
Uddannelsen er 2-årig, og formålet er at give deltagerne mulighed for at 
tilegne sig faglige kvalifikationer til børnekorarbejde på alle niveauer. 

De studerende er øvekor for hinanden, og på masterclass arbejdes der  
med korsangere fra Det danske Pigekor samt de studerendes egne kor. 
Undervisningen indeholder bl.a. direktion, vokal bevidsthed og indstude-
ringsteknikker med fokus på formidling, tilrettelæggelse af korprøver  
og repertoireplanlægning. 

Efteruddannelsen henvender sig til musikere med nogen erfaring inden for 
børnekorledelse. Optagelse hos akademiet baseres på ansøgerens faglige 
niveau og erfaring med børnekor, samt en optagelsesprøve.

Undervisningen foregår den sidste fredag i måneden. Akademiet optager 6-8 
dirigenter. Næste optagelsesprøve finder sted i slutningen af efteråret 2015.
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8.

Susanne Wendt 
Susanne Wendt, dirigent for DR’s Børnekor og Spirekor og 

studerende på Børnekorakademiet og Voces Academy 

At deltage i Børnekorakademiets undervisning har været utroligt nyttigt for mig. 
Der har været fokus på alle tænkelige facetter i børnekorslederens virke på en 
god og udviklende måde. Derudover har det været en stor glæde at kunne 
udveksle tanker og erfaringer og lade sig inspirere af kolleger og de dygtige 
undervisere i det fine læringsmiljø, som der er i Voces Academy.

aUgUst 
20.-22.8. Masterclass med 
Musica Beata, Magdalen 
College, Oxford

sePtemBer 
1.9. Workshop, Voces 
Kammerkor, Jazzhus 
Montmartre, Kbh.

noVemBer 
7.-9.11.  Masterclass 
med afsluttende koncert. 
Mozarts requiem

noVemBer 
21.-22.11. Masterclass 
Børnekorakademiet 

oKtoBer 
24.-25.10.Masterclass med 
Voces Kammerkor

29.-30.10. Masterclass  
i samarbejde med  
Kungliga Musikhögskolan  
fra Stockholm
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9.

JanUar 
Masterclass med 
afsluttende koncert. Musik 
af Holmboe og Jersild

FeBrUar 
Madrigal-tema med 
sangere fra Voces 
Kammerkor

maJ 
Masterclass med DR 
PigeKoret og Phillip Faber

JUnI 
Voces Academy ved 
Folkemødet på Bornholm

Kordirigent for en 
dag Masterclass og 
sommerafslutning 

marts 
Voces Caravan på turné  
til Holland med sangere  
og dirigenter
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10.

masterclasses eFteråret 2014

20.  –  22 .  aUgUst 
Oxford Conducting Masterclass 
Tre dage med Peter Hanke og Musica Beata i Magdalen College, Oxford. 
Musik af  bl.a. Debussy, Messiaen, Elgar og Petrassi.

 
24.  –  25 .  oKtoBer 
Masterclass med Voces Kammerkor 
Åben for både erfarne korledere og nye dirigenttalenter. Musikken er fra Voces 
Kammerkors acappella repertoire. Instruktør: Peter Hanke. 
 
Fredag kl. 15-18 
Lørdag kl. 10-16 – med afsluttende optræden for publikum 

7.  –  9 .  noVemBer 
Masterclass og koncert med Mozarts Requiem 
Et udvidet Voces Kammerkor og orkester samt Peter Hanke står til rådighed 
for europæiske talenter – både sangsolister og dirigenter. 
Masterclassen afsluttes med en offentlig koncert i Helligaandskirken, Kbh.

Fredag – eftermiddag 
Lørdag – hele dagen 
Søndag – demonstrationer og koncert kl. 16 

21 .–  22 .  noVemBer 
Masterclass i børnekorledelse med fokus på mindre børn 
Med udgangspunkt i det konkrete arbejde med spirekor og børnekor øves både 
metodik, repertoirevalg og gode øvelser i praksis. Der vil være et børnekor 
tilstede både fredag og lørdag. 
Undervisere: Pia Boysen og Margrete Enevold

Fredag kl. 15-18 
Lørdag kl. 10-16  
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11.

masterclasses Foråret 2015

JanUar  
Masterclass – Blandet kor acappella med Voces Kammerkor og Peter Hanke.

Musik af Vagn Holmboe og Jørgen Jersild. Masterclassen afsluttes med 
fælles optræden.

 
maJ  
Masterclass med DR PigeKoret og Phillip Faber. 
Et besøg hos DR i et kursus med avanceret musik for pigekor. Fokus på 
indstuderingsforløb og udvikling af unge stemmer.

Oratoriedirigentmasterclass for erfarne dirigenter, der får mulighed for at 
optræde med fuld oratoriebesætning.

 
JUnI 
”Kordirigent for en dag”  i Gentofte 
Masterclass for erfarne dirigenter og talentspejdning for unge dirigenter. 
Sommerafslutningskoncert med Det Danske Pigekor og Voces Kammerkor.
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12.

Voces KammerKor

Samhørigheden og dynamikken i et ensemble er afgørende for at en performance 
lykkes. Derfor er det helt naturligt, at ensembleledelse er en central del af en 
dirigents uddannelse og derfor lige så naturligt, at Voces Academy har oprettet 
sit eget kammerkor, der danner den professionelle stamme i både masterclasses 
og koncerter. 

Kammerkoret består af 22-24 sangere, der har professionelle sangere  
(SSAATTBB) som gruppeledere foruden frivillige dirigentstuderende fra Voces 
og sangstuderende fra konservatorier eller universiteter med behov for træning 
i ensemblesang.

Voces Kammerkor er med til at skabe nye former for korkoncerter, det er et 
eksperimenterende og nysgerrigt ensemble, der professionelt og engageret er 
med til at formidle musikken. I undervisningsarbejdet er sangernes professio-
nalisme og indsats for læringsmiljøet uundværlig.

Pernille Madsen er professionel ensemblesanger og har i en årrække sunget  
i Voces Academys masterclasses og workshops. 
 
“Jeg oplever at få en respekt og kærlighed til det menneske, som i sin åbenhed 
blotter sine styrker og svagheder. Jeg får indsigt i dirigentgerningen, og får  
respekt for faget, således at det ikke længere er bekvemt at være en sur  
professionel korsanger. Det er en stor glæde, og det giver en følelse af respekt 
for mit fag, at dirigenten ønsker at lytte til hvad jeg som sanger oplever under 
hans/hendes ledelse, og at min årelange erfaring som ensemblesanger, kan 
bruges til videreudvikling af den kommende tids store kordirigenter.”

Voces Kammerkor støttes af Dansk Korforbund
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13.

talentUdVIKlIng og mentorordnInger 

Talentprogrammerne er en vigtig del af de principper, der ligger til grund for 
både Voces Academy og Børnekorakademiet.

Selvom masterclasses og undervisningen kan bringe nye talenter og erfarne 
dirigenter videre i deres udvikling, er der grund til at opdyrke flere virknings- 
fulde læringsmiljøer – inspireret af mentorprogrammer i lederskab og målrettet 
talentarbejde.

For de helt unge korsangere i juniorkor og pigekor er der mange gode  
grunde til at dyrke ideen om, at man kan blive dirigent. Vi ønsker at  
afmytologisere dirigentrollen, og det er vores opfattelse at den næste 
generation af musikalske ledere bliver mere åbenhjertige om, hvad der 
skaber et godt samarbejde mellem ensemble og dirigent, og om hvordan 
man udvikler sig selv og koret samtidig. 

Fra efteråret 2014 begynder den første systematiske aktivitet med mentor-
ordninger, hvor de mest erfarne dirigenter i vores netværk stiller sig til  rå-
dighed som observatører og giver gode råd og ideer, så andre korledere kan 
udvikle sig i de to akademiers ånd.
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14.

tIlmeldIng og PrIser:

Dirigentkurserne koster 6.000 kr. pr. semester (prisen er inkl. masterclasses).

Masterclasses koster 1.600 kr. (800 kr. for passiv deltagelse). 

tIlmeldIng 
Optagelse og tilmelding til undervisningen eller masterclasses sker ved 
henvendelse til kh@voces.dk 

 

adVIsory Board

Michael Bojesen, dirigent og komponist, tidligere leder af korskolen ved DR 
og DR Pigekoret.

Leif Chr. Mikkelsen, tidligere landstræner i herrehåndbold, direktør i Team 
Copenhagen og organisator i Talent DK, specialist i tværfagligt arbejde med 
talentudvikling.

Margrethe Enevold, docent i sang på Det kgl. danske Musikkonservatorium 
og pioner i arbejdet med børnekormetodik i Danmark.

Guy Coolen, leder af operafestivalen i Rotterdam og af Muziektheater Trans-
parant, kendt for en række nyskabende sceniske vokalmusikproduktioner for 
unge professionelle musikere.

Mads Bille, leder og stifter af Den jyske Sangskole i Herning - en af landets  
entreprenører indenfor udvikling af unge stemmer.

Grete Wennes, dr. oecon., lektor ved Trondheim Økonomisk Højskole, korleder 
og forsker i ledelse af kunst.

Anne Øland, professor i klaver på Det jyske Musikkonservatorium og kendt for 
sit mentorarbejde for klavertalenter på alle niveauer.

Henriette Elimar, sanger, formand for Dansk Korforbund.
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15.

samarBeJdsPartnere og netVærK

Jægersborg, Gentofte og Ordrup Kirker

Det Danske Pigekor

Dansk Korforbund

Sangens Hus / Den Jyske Sangskole

Helligaandskirken, Kbh.

Musica Beata, Oxford

Det Kongelige Konservatorium, Haag

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Royal Welsh College of Music and Drama

Magdalen College, Oxford University

Dansk Amatørmusik

DR Korskolen

Foreningen Danske Korledere

Vox Luminis, Belgien / Holland

støttegIVere

Det Obelske Familiefond

Dansk Korforbund

Kunstrådet 
 

Kapelmesterforeningen

Exart Performances

Voces Academy 2014-15.indd   15 25/08/14   12.21



16.

voces.dk

bornekorakademiet.dk 

facebook.com/voces.academy
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