
Hva’ laver vi?  

den vigtige kor-workshop 

En øvelse: 
Shh.. luk øjnene og læg 
din underarm ovenpå 
min.  
Så guider jeg dig gennem 
verdenen. Lad din krop 
lytte til mine bevægelser. 
Bevæg dig med mig. Sæt 
lyd på. 
Stille og roligt – eller i 
løb 

Slip kontrollen. 
Stol på mig. 

 

 
Denne workshop kan være 2 eller 3 delt alt efter jeres ønsker og behov – og alt efter hvor lang tid I sætter af.  

      Og afpasses naturligvis til korets aldersgruppe. 
 
¼- ½ dag: Del 1: ”Der hvor summen bliver større end den enkelte”. 
 
1-1 arbejde -> mindre grupper -> hele koret. Øvelserne tager noget plads – og kan foregå både inde og udenfor – alt 
efter vejret og mulighederne på stedet. 
 

Der er mange måder at lave lytteøvelser på. Disse øvelser er baseret på fysiske skuespils og danseøvelser – i 
kombination med andre krops og meditations former f.eks. Micro Movement, Eutoni.  
 

Disse øvelser styrker på den enkelte deltagers opmærksomhed og hele gruppens evne til at lytte efter med mere end 
blot ørene. 
 
Kan kombineres med stemme/krop funderings øvelser – hvis koret har brug 
for det. 

 
¼- ½ dag: Del 2. ”Hvad synger vi om?” 
Gruppe arbejde -> hele koret. 
 

Dramaturgiske og tekstanalytiske opgaver i grupper, som fremlægges og 
afprøves i det samlede kor. 
 

Dette arbejde er dels intellektuelt og dels sanseligt – vil også indeholde simple 
og effektive skuespils ”tips og tricks” f.eks. ”center-farve”-redskabet, som er 
yderst effektivt til at understøtte et hvilket som helst ønsket udtryk. 
 
½ -1 dag: Del 3. ”Kom-som-du-vil-korsats”.  
 
Det indledende arbejde foregår i grupper – dette arbejde kan vægtes højere, hvis der også er brug for at udvikle 
samarbejdet i koret. Hver gruppe får nogle opgaver, der skal dels brainstormes omkring og redigeres i, inden det 
fremlægges i den store gruppe og skal sættes sammen med de andre gruppers input.  
 

Til sidst sammensættes det hele i jeres eget kor værk – som vil lyde så grimt/pænt/sjovt/mærkeligt, som 
kormedlemmerne selv er. Dette værk kan blive jeres signatur sats. 
 

Om underviseren: 
Karen-Marie Wedel-Lander. 
Har spillet gruppeteater, performance, m.m. i 30 år. Udd. Skuespiller fra Statens teaterskole 2001. 
Har sunget i kor og arbejdet som kirkesanger i mange år – og gør det stadig. 
Underviser i drama og workshops både 1-1 og grupper – både børn, unge og voksne 

 

Praktisk info: 

Workshop dato aftales med workshopleder: kirkesanger & skuespiller, underviser Karen-Marie Wedel-Lander 

E-mail: karen-m.wl@hotmail.com; mobil: 61 34 33 03. 
        

Priser:  

1/2 dag (max 4 timer): 2000 kr;  

1/1 dag (max 7 timer): 3250 kr. (priser er ex moms) 
 

 

Kontrakt: Teater Lille Hest v. Line Skytte;  
Esromgade 15, opg.1, 2.sal; 2200 Kbh N; Tel: 28 18 63 33; mail@teaterlillehest.dk; SE nr: 28215479  
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