
Kursus for erfarne korledere om sang for parkinsonramte 

Unikt efteruddannelseskursus til fordelagtig medlemspris! 

Som medlem af Danske Korledere får du nu et særligt efteruddannelsestilbud: et kort, intensivt 

kursus for erfarne korledere i at tilrettelægge og gennemføre korundervisning for parkinsonpatienter 

- og deres pårørende. 

BLIV KLOGERE - OG GØR EN FORSKEL  

Målgruppen for dette kursus er erfarne korledere der øn-

sker at styrke deres kompetencer indenfor kor med et 

sundhedsfagligt fokus. 

Er det dig, og har du mod på at lære nyt og lyst til at gøre 

en forskel for dine medmennesker, så kan du blive klædt 

godt på til opgaven på dette kursus - og derefter i samar-

bejde med en aftenskole sætte gang i et rigtig vigtigt 

kortilbud for netop denne gruppe. 

UNDERVISER ANN DYB-

DAL ERIKSEN 

Undervisning og inspiration, 

gennemgang af øvelser på 

egen krop og stemme, tilret-

telæggelse af korprøve og 

korlederens rolle - hvilke hen-

syn skal man tage, remedier 

og repertoire-gennemgang.  

BAGGRUND OG FORSKNING 

Forskning viser at Parkinson-ramte og deres pårørende 

har utrolig stor gavn og glæde af at synge sammen - 

men det er vigtigt, at korlederen er bevidst om diagno-

sens konsekvenser og er i stand til at tilrettelægge sin 

undervisning efter dette. 

På kurset vil du blive undervist i den seneste viden om 

de fysiske og psykiske betingelser for mennesker med 

denne diagnose. Du vil også skulle arbejde med denne 

viden på det praktiske niveau i kor-sammenhæng. 

Efterfølgende vil du blive tilbudt en online opsam-

lingsdag til sparring og erfaringsudveksling. 

PRAKTISK 

Tid: 29.-30. januar 2022 

Sted: Dalum Landbrugsskole, Odense 

Priser  

Medlem af DKL/DOF, inkl. enkeltværelse DKK 800,00 

Medlem af DKL/DOF, uden overnatning DKK 700,00 

Ikke medlem, inkl. enkeltværelse  DKK 3.200,00 

Ikke medlem, uden overnatning  DKK 2.800,00 

”Syng med Parkinson”  

kursus for korledere om hjerne, krop, sang- og talestemme 

Kurset udbydes af DOF (Dansk Oplysnings Forbund) og er åbent for alle inden for målgruppen 
- men et samarbejde mellem DKL (Danske Korledere) og DOF gør, at du som medlem af DKL 
eller tilknyttet en DOF-aftenskole får kurset til en meget fordelagtig medlemspris.  

Støttet af 

Tilmelding senest 10. jan. 2022 via        danskoplysning.dk 

Yderligere information  

Musikkonsulent v. DOF Pernille Marstrand: 

pm@danskoplysning.dk |  31 69 32 48 

https://www.danskoplysning.dk/dof-underviser/kurser-og-efteruddannelse/kurser-i-dof/?classId=e04632a6-de44-42a5-bd83-ad8600cbcc24

