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"Re-Thinking Choir Leadership" er et samarbeidssymposium om

lederskapstrategier for dirigenter, utdannere, korledere,

kororganisasjoner og styremedlemmer.

"Re-Thinking Choir Leadership" er en mulighet til å bli inspirert av

oppdatert ekspertkunnskap, for å justere dine mål og praksis og å

justere din faglige strategi for å møte utfordringer i en verden i rask

endring. Under symposiet vil du kunne utforske og oppdage

praktiske ressurser for din pedagogiske praksis og ditt kor, få

detaljerte tilbakemeldinger fra forelesere og andre deltakere, dele

dine egne erfaringer og reise hjem med inspirerende ideer som kan

realiseres i ditt eget musikalske og pedagogiske arbeid. 

RE-THINKING CHOIR LEADERSHIP
A COLLABORATIVE SYMPOSIUM



Symposiet inneholder økter om korledelse, personlig utvikling,

implementering av korforskning, digitale verktøy

kreativitetsprosesser i koret, prosjektdesign samt verktøy for å

støtte realisering av prosjektene dine. I tillegg kommer selvfølgelig

det uformelle sosiale samspillet i en av de beste kulinariske

destinasjonene i landet.

Arbeidsspråket er engelsk.

RE-THINKING CHOIR LEADERSHIP
A COLLABORATIVE SYMPOSIUM



LECTURERS
IN PRESENCE

Tine Fris-Ronsfeld               Thomas Caplin                    Dag Jansson

Rolf Ehlers                       Dion Ritten                     Merel Martens

Peder Karlsson                    Michael Gohl                Maximilian Stössel

Gent Lazri



LECTURERS
VIRTUAL

Michael J. Barrett                 Hilary Apfelstadt                     Anne Kohler

Jim Daus Hjernøe



Sangerens oppfatning av korledelse

Korlederens kompetanser

Gestikkens enigma – bevegelser betyr alt, gestikk betyr

ingenting - hvordan?

Korlederutdanningenes syv dilemma

Vokalt lederskap: Føl deg fri og støttet utenfor komfortsonen

din

Analoge/digitale verktøy - synergi

Koret som organisasjon

Måloppnåelse

Prosjektrealisering

HOVEDTEMAER



KONFERANSESTART: Torsdag 3. februar 20224 innsjekking |

18:00 Middag | 19.30 Åpningssesjon

KONFERANSESLUTT: Søndag | 6. Lunsj 12.00

STED: Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz

Am Heinrichhaus 2, 56566 Neuwied, Germany,

Nærmeste FLYPLASSER: Frankfurt (FRA) og Köln/Bonn (CGN)

En detaljert TIDSPLAN vil bli gitt til registrerte deltakere inkl.

muligheten til å velge seg inn til valgfri workshop/foredrag

PRAKTISKT OG ØKONOMI

https://www.landesmusikakademie.de/


En KONFERANSEBILLETT inkluderer alle økter, måltider og

overnatting og varierer avhengig av overnatting:

Konferansebillett i dobbeltrom: 295 € 

Konferansebillett i et enkeltrom: 350 € 

Konferansebillett i et 3-4 sengs rom: 260 € 

Konferansebillett uten overnatting: 195 €

Deltakeravgiften faktureres sammen med bekreftelsen på

registreringen.

Deltakelsesgebyret kan delvis refunderes:

Full refusjon for Covid-relaterte kanselleringer. 50% refunderes for

avbestillinger før 3. desember 2021. 

20% refunderes for avbestillinger før 20 januar 2022 (ingen

refusjon for avbestilling etter 20. jan. 2022.

Registrer deg nå: https://choralspace.org/reg_rtcl/

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår konferanseleder:

Nina Ruckhaber | conference@choralspace.org

eller

Thomas Caplin | thomas.caplin@inn.no

AVGIFT OG BETALING

https://choralspace.org/reg_rtcl/
mailto:conference@choralspace.org


Et prosjekt fra CHORALSPACE Center for Choral Development i

samarbeid med Thomas Caplin (Kunstnerisk leder).

Prosjektet er produsert i samarbeid med Landemusikakademie

Rheinland-Pfalz og Chorverband Rheinland-Pfalz.

The CHORALSPACE CONFERENCE er organisert etter:

CHORALSPACE 2021 gemeinnützige GmbH

Parkviertelallee 53, 14089 Berlin, Germany

phone: +49-30-509316374

e-post: conference@choralspace.org

web: www.choralspace.org

CHORALSPACE er en ideell organisasjon grunnlagt med sikte på å

iscenesette de mest lidenskapelige korene i verden. Programmet til

organisasjonen inkluderer en rekke konserter, workshops og

kreative økter med noen av de mest anerkjente korekspertene og

fremragende ensembler.

# LEARN
# CREATE

# PERFORM




