Körakademin

Mellansels Folkhögskola
satsar på en av de starkaste
folkrörelserna i Sverige – körsången!

Musiklyssning och konsertbesök i
studiesyfte

Körakademin Plus

Röstkunskap och röstövningar via
kurssajten

Körakademin Plus är en nätbaserad distansutbildning för körsångare som syftar till att ge
deltagaren möjlighet att utveckla kunskaper och
färdigheter i musik och körsång.
Du deltar i en lokal kör med regelbundna
repetitioner och framträdanden och övar själv
körstämmor via nätverktyget Scorx.
Du får kunskaper om musikens skriftspråk och
byggstenar, och om hur du tränar din röst och
ditt gehör med hjälp av vårt kursmaterial på
kursajten www.korakademin.se

Innehåll
Deltagande i lokal körs regelbundna repetitioner
och körens framträdanden
Eventuella förtroendeuppdrag i lokal kör

Musikteori- och gehörsträning via kurssajten
Körrelaterade musikkunskaper via
kurssajten
Repertoarkännedom och övning via
Scorx.org
Nätbaserad utvärdering vid kursslut

Förutsättningar
Du deltar i en lokal kör som repeterar
regelbundet, har tillgång till dator och
internet och har grundläggande datorvana.

Folkhögskolekurs
Kursen bedrivs som en kostnadsfri
folkhögskolekurs fördelat över två läsår med
fysiska
träffar
i
lokal
kör
och
distansut
bildning
på nätet.

Ansökan

Har du frågor

Sker via webben löpande under året för
nästkommande termin. Skicka din ansökan
tidigt, då ökar dina chanser att bli antagen.
www.mellansel.fhsk.se
Utbildningar > ansökan > nätbaserad ansökan

Mer information finns på vår hemsida
www.mfhs.se
Utbildningar > övriga musikutbildningar >
körakademin
Om du har frågor kan du kontakta
Lillemor Bodin Carlson
info@korakademin.se
0661-65 44 12

Läsårstider 2020-2022
7 september 2020 – 28 december 2020
18 januari 2021 – 4 juni 2021
6 september 2021 – 27 december 2021
17 januari 2022 – 3 juni 2022

Har du allmänna frågor om skolan kan du
även vända dig till skolans expedition
tel. 0661-65 44 00

Kostnader
För den som blir antagen på utbildningsplats
finansierad av Folkbildningsrådet finns inga
kostnader förknippade med utbildningen.

Säkrast når du oss vardagar
10-12 och 13-14.

Antagningsbesked och information skickas via
internet. Du måste därför uppge en fungerande
e-postadress i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!
www.mfhs.se

Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 Mellansel
Telefon: 0661-65 44 00
Fax: 0661-409 03
E-post: info@mfhs.se

