Opplæring i korsang, grunnleggende nivå – Studieplan ID 10019
Emneområde: Kor/sang
Kurstimeramme: 4 til 200 timer
Innhold
Opplæringen tar blant annet for seg dette:
• Generell sangteknikk
• Grunnleggende notelære
• Pusteteknikk
• Oppvarming
• Finne tonen og huske den
• Synge sammen med andre

Studieplanen er først komplett når den suppleres med liste over repertoar og/eller annen
kurslitteratur. Dette gjøres ved rapportering av kurs i søknadsportalen.
Målgruppe
Voksne som ønsker å bruke stemmen til å synge i kor, sanggrupper og/eller vokalensembler. Det er
ingenkrav til forkunnskaper for å delta i opplæringen.
Læringsmål
Opplæringen skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i til sang og stemmebruk. Deltakerne
skal i løpet av opplæringen oppleve gleden ved å kunne synge, alene eller sammen med andre i
det musikalskeog sosiale fellesskapet som et kor eller en sanggruppe utgjør.
Metode
Gjennom øvelser innen vokalteknikk, bevisstgjøring av tonehøyde og klang gis deltakerne et godt
forholdtil egen stemmebruk. Deltakerne synger enkle sanger og øvelser, både unisont (enstemt)
og enkle flerstemte sanger. Sangene øves for det meste inn etter gehør, men enkel notelære er
også en del av kurset.

Kurset ledes som hovedregel av en musikalsk leder/dirigent, og det stilles krav til leders
realkompetanseinnen korledelse og vokalteknikk.
Kurset kan gjennomføres helt eller delvis som elektroniske samlinger, med opplæringsmetodikk
tilpasset læringsformen. Det er en forutsetning at alle kursdeltakere møter felles til slike samlinger,
og at samlingene ledes av instruktør. Ved rapportering av kurstimer skal elektroniske timer
rapporteres separat.
Opplæringen gjøres enten på jevnlige kurs/øvelser over en periode/semester og/eller på seminar.
Antall studietimer fremkommer av kunngjøring og søknad. Kurset kan også inneholde framføring
som brukes som grunnlag for videre opplæring.
Evaluering og kursbevis
Opplæringen evalueres av deltaker, musikalsk leder/dirigent og arrangør underveis og etter kursets
slutt. Kursbevis kan sendes eller hentes ut direkte fra søknadsportalen.
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