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"Re-Thinking Choir Leadership" är ett samarbetssymposium om

ledarskapsstrategier för dirigenter, utbildare, körledare,

körorganisationer och styrelseledamöter.

"Re-Thinking Choir Leadership" är en möjlighet att inspireras av

aktuell expertkunskap, att anpassa dina mål och rutiner och att

justera din professionella strategi för att möta utmaningar i en

snabbt föränderlig värld. Under symposiet kommer du att kunna

utforska och upptäcka praktiska resurser för din pedagogiska

praxis och kör, få detaljerad feedback från föreläsare och andra

deltagare, dela med dig av dina egna erfarenheter och resa hem

igen med inspiration och idéer som kan förverkligas i ditt eget

musikaliska och pedagogiska arbete.

RE-THINKING CHOIR LEADERSHIP
A COLLABORATIVE SYMPOSIUM



Symposiet innehåller sessioner om körledning, personlig

utveckling, implementering av körforskning, digitala verktyg,

projektdesign och verktyg för att stödja genomförandet av dina

projekt. I tillägg kommer naturligtvis den informella sociala

interaktionen på en av de bästa kulinariska destinationerna i

landet.

Arbetsspråket är engelska.

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



Sångarens uppfattning om körledarskap

Körledarens kompetenser

Gestikens gåta – rörelser betyder allt, gestik betyder ingenting

– hur?

Körledarutbildningens sju dilemman

Röstledarskap: Känn dig fri och stöttad utanför din komfortzon

Analoga/digitala verktyg - synergi

Kören som organisation

Måluppfyllelse

Projektrealisering

HUVUDTEMAN



KONFERENSSTART: Torsdag 3 februari 2022 | 16.00 incheckning

| 18:00 Middag | 19.30 Öppningssession

KONFERENSSLUT: söndag 6 februari| Lunch 12.00

PLATS: Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz

Am Heinrichhaus 2, 56566 Neuwied, Germany,

Närmaste FLYGPLATSER: 

Frankfurt (FRA) och Köln/Bonn (CGN)

Ett detaljerat schema kommer att ges till registrerade deltagare

inkl. möjligheten att välja valfria workshops/föreläsningar

PRAKTISK OCH EKONOMI

https://www.landesmusikakademie.de/


En konferensbiljett inkluderar alla sessioner, måltider och boende

och varierar beroende på boende:

Konferensbiljett i dubbelrum: 295 € 

Konferensbiljett i enkelrum: 350 € 

Konferensbiljett i ett 3-4-bäddsrum: 260 € 

Konferensbiljett utan boende: 195 € 

Deltagaravgiften faktureras tillsammans med

registreringbekräftelsen.

Deltagaravgiften kan delvis återbetalas: 

Full återbetalning för Covid-relaterade avbokningar.

Återbetalning på 20% kommer att göras för avbokningar före den

20 januari 2022 (ingen återbetalning för avbokning efter 20 jan

2022. 

Registrera dig nu: https://choralspace.org/reg_rtcl/

Har du några frågor? Kontakta gärna vår konferensledare: 

Nina Ruckhaber | conference@choralspace.org

eller

Thomas Caplin | thomas.caplin@inn.no

AVGIFT OCH BETALNING

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


Ett projekt från

 CHORALSPACE Center for Choral Development i samarbete med

Thomas Caplin (konstnärlig ledare). Projektet har tagits fram i

samarbete med Landemusikakademie Rheinland-Pfalz och

Chorverband Rheinland-Pfalz

CHORALSPACE CONFERENCE arrangeras av:

CHORALSPACE 2021 gemeinnützige GmbH

Parkviertelallee 53, 14089 Berlin, Germany

phone: +49-30-509316374

e-post: conference@choralspace.org

web: www.choralspace.org

CHORALSPACE är en ideell organisation som grundades i syfte

att ge en scen till de mest passionerade körerna i världen.

Organisationens program innehåller också en mängd konserter,

workshops och kreativa sessioner med några av de mest kända

körexperterna och enastående ensemblerna.

# LEARN
# CREATE

# PERFORM




