forever curious

Inspirationsdag
för vokalgrupper och körsångare
kulturfyren, skeppsholmen, stockholm
3 maj 2014

Plats:
Kulturfyren, Slupskjulsvägen
34, Skeppsholmen, Stockholm
Datum och tid:
Lördag 3 maj 9.30 – 16.30
Priser (inkl moms)
Grupper: 4000 kr per grupp
Körsångare: 700 kr per person
Lunch ingår ej.
Sista anmälningsdatum:
23 mars 2014.
Antalet platser är begränsat.
Mer information och anmälan:
www.therealacademy.se

lärare

För dig som gillar att sjunga rytmisk vokalmusik och vill vara med om en unik
upplevelse. Välkommen till en inspirerande dag på Skeppsholmen!
Anders Edenroth och Morten Vinther, båda sångare och pedagoger från The Real
Group, delar med sig av sina erfarenheter. Du deltar med att sjunga.
Du är välkommen att komma själv, med din vokalgrupp, kör, eller i sällskap med
några vänner.
Grupper. Kommer ni som hel vokalgrupp sjunger ni er egen repertoar.
Vi anpassar innehållet efter era specifika förutsättningar, särskilt vad gäller rytm
och samklang.
I mån av behov berör vi även gärna andra specifika ämnen, till exempel röstvård
och scenisk framställning.
Grupperna varvar mellan att sjunga och att lyssna.
Ni kommer i första hand coachas av Anders Edenroth.
Både Anders och Morten kommer leda olika gruppövningar, med tonvikt på att
lyfta fram personliga musikaliska uttryck.
Körsångare bildar tillsammans en kör som sjunger på gehör; inga noter.
Tillsammans kommer ni få pröva på olika rytmer och klanger, med både fysisk och
vokal utgångspunkt, under ledning av Morten Vinther.
Målet med workshopen är att ni ska få lära er nya sätt att sjunga tillsammans, och
ha kul med musik skapad med rösten.
Det viktiga är upplevelsen, inte resultatet.
Morten kommer börja med enkla rytmiska och melodiska fraser, och sedan skapar
workshopkören nya ljud och klanger.
Vi kan utlova en positiv och bejakande stämning!

Anders Edenroth

Morten Vinther

Om lärarna
Anders Edenroth har bidragit till vokalmusikens utveckling genom att skriva
många låtar som sjungs världen över i körer och vokalensembler av alla möjliga
slag. Anders är också en mycket engagerad och uppskattad workshopledare, som
bland annat nyligen ledde masterclasses på Vocal Jazz Days i Soesterberg, Holland. Han är en av grundarna av The Real Group som han fortfarande turnerar
med.
Morten Vinther sjunger baryton i The Real Group sedan 2010, och har en masterexamen i körledning inom rytmisk musik från Royal Academy of Music i Aarhus,
Danmark.
På denna kurs kommer Morten bland annat leda kollektiva rytmövningar, som har
till syfte att öka medvetenheten om samspelet inom gruppen.

