
	

Dirigentkursus niveau 1  - dirigentens rolle og 
slagteknik. 
 
 
Foreningen Danske Orkesterdirigenter har den glæde at 
invitere til dirigentkursus: 
  
søndag den 23. april 2017 kl. 10.00 - 18.00 
  
Haderslev Musikskole i Vojens 
Vestergade 20 
6500 Vojens 
(5 minutters gang fra Vojens station) 
 
Der er et kæmpe behov for instruktører og dirigenter. Kurset 
er velegnet for ikke-erfarne dirigenter eller dirigenter, der ikke 
er sikre på slagteknikken, assisterende dirigenter, 
gruppeinstruktører, eller dirigenter der ikke har fået 
undervisning i flere år m.m. 
  
 
Kursusmål: 
 
• at gøre kursisten fortrolig med de oftest anvendte slagskemaer samt 

præparation og afslag 
• at give kursisten praktikmulighed sammen med pianist 
• at lære kursisten at forstå og bearbejde et partitur 
• at give kursisten et overblik over de mest almindelige besætningsformer 
• at træne grundlæggende hørelære for dirigenter 
• at fastlægge kursistens program for hjemmestudier 
• at afklare deltagelse på næste kursus 
 
 
Optagelseskrav: 
 
• stærk lyst til at dirigere 
• erfaring som instrumentalist eller korsanger 



	

• ansøgning 
  
 Tilmelding: 
  
Send os en mail til kurser@danskeorkesterdirigenter.dk  
  
med de oplysninger der er nævnt på 
  
http://dirigentinstituttet.dk/tilmeld 
  
  
Ansøgningsfrist er 17. april 2017 
 
Instruktør: 
 
Instruktør på kurset er Peter Harbeck, tidl. dirigent for Den Kgl. Livgardes 
Musikkorps og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.  
  
Kursusafgift: 
 
450 kr. (betales på 8060 - 0001138953 SYDBANK) - HUSK at skrive navn, 
samt kursusdatoen (23.4.17) ved indbetaling. 
  
Prisen dækker forplejning, undervisning og 
undervisningsmaterialer. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.  
  
Læs mere på www.dirigentinstituttet.dk om kursusindhold, tidsplan m.v. 
  
Kender du nogen, som kan være interesseret i dette kursus, så lad denne 
invitation gå videre. Vi glæder os til at se en bølge af nye kræfter i 
orkestrene.  
  
Med venlig hilsen 
  
Danske Orkesterdirigenter 
www.danskeorkesterdirigenter.dk 
 
	
	
 



	

Om Foreningen Danske Orkesterdirigenter: 
 
DO blev stiftet i år 2000, og er en landsforening for orkesterdirigenter. DOs 
medlemmer er dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig med eller har 
interesse for den instrumentale amatørmusik.  
 
Foreningens formål er: 
 

• at fremme interessen for den instrumentale amatørmusik og dens 
dirigenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 

• at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling 
blandt foreningen medlemmer 

• at bevidstgøre orkesterdirigenterne om deres betydning for 
amatørmusiklivet 

• at virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i amatørmusikken 
• at styrke dialogen mellem amatører og professionelle 
• at samarbejde med komponister 
• at være det kompetente forhandlingsorgan for foreningens 

medlemmer på landsplan i forhold til myndigheder og institutioner 
• at koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede 

organisationer 
 
 
 
 
 
 


