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Det er efterår, hverdagen er trist og grå, og du trænger til udfordringer, eventyr, skæg og ballade – og masser af musik.

Derfor skal du tage på FDF Efterårskursus 2017 for alle orkestermusikere i FDF! I år bliver det helt vildt eventyrligt. Opdelin-
gen af kurset i riger og delkursernes navne er de samme sidste år. I år vi laver vi ét stort fælles tema for HELE kurset, nemlig 
HARRY POTTER. Alt dette, og meget mere, kan du læse om i denne indbydelse.

- Så kom og lev en uge som rigtig troldmandsmusiker.

FDF EFTERÅRSKURSUS 2017

Alle fotos: Nanna Munk Petersen

På FDF Efterårskursus vil meget dygtige 
instruktører, dirigenter og delkursusle-
dere sørge for, at du og ca. 150 andre 
unge og gamle får en pragtfuld uge i 
musikkens tegn på FDFs største musik-
kursus!

FDF Efterårskursus tilbyder i år intet 
mindre end fire riger med i alt 7 delkur-
ser, hvor du kan få undervisning på lige 
netop dit musikalske niveau. Så uanset 
om du er helt ny i kredsens elevorkester 
eller har spillet på dit instrument i man-
ge år – har vi et tilbud til dig!

En stor del af kurset vil du være sammen 
med det rige, du har tilmeldt dig. Her vil 
du få undervisning på dit instrument, 
spille i ensemble og stort orkester. Det 
er også i riget, vi hygger, når der ikke 
er fællesprogram. Dine instruktører vil 
sørge for, at du får det helt specielt godt 
i netop dit rige!

Du skal aftale med din orkesterleder, 
hvilket rige du skal tilmelde dig, og 
ud fra dette vil instruktørerne hurtigst 
muligt finde det bedste delkursus til 
dig. Dette gør, at du havner på det helt 
rigtige niveau, og får den bedst mulige 
oplevelse!

Så du tilmelder dig et rige hjemmefra, 
og når du mødes med instruktørerne 
lørdag eftermiddag, finder vi ud af, hvil-
ket delkursus der passer bedst til dig. 
Lørdag eftermiddag bruger vi til, at du 
spiller sammen med instruktørerne, og 
instruktørerne vil så sætte delkurserne 
sammen. Vi kan allerede nu sige, at det 
bliver spændende, og du sikkert vil bli-
ve udfordret både på en ny stemme og 
sammen med nye kammerater.

Du må meget gerne kontakte kursusle-
delsen, inden du tilmelder dig, hvis du 
får brug for hjælp.



Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem 

leg og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til ne-
top dette rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og 

far. I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal 
orkesterdisciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og 
at spille med få fortegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruk-

tørerne dig på et af de to niveauer, du passer allerbedst til. 
Delkursusledere: Eva Ferlev Jensby (Zeloso) og Esther Ferlev Jensby (Frettando) 

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Sussurando og Calmando 

DET GRØNNE 
RIGE
Gustoso
og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. 
I dette rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbej-
der mere med klang og intonation. Her vil du lære endnu mere om at 
spille i et orkester, samt videreudvikle dit talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjem-
meorkesteret er begyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed 
for at få udfordringer og blive en dygtigere musiker selv. Når du an-
kommer til Det gule rige skal du spille sammen med en af de søde in-
struktører, og så sætter instruktørerne dig på et af de to niveauer, du passer 
allerbedst til. 
Delkursusledere: Julie Sørensen (Sussurando) og Jonas Tilsted Hansen (Calmando)

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget banderfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 

direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen.
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – men du skal lørdag eftermiddag spille for et par 
instruktører, så de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets 
højeste niveau, Sonore. Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. 
På Sonore venter de største udfordringer, og derfor er dette delkursus for de 

ekstra motiverede musikere, hvor en stor del af undervisningen sker på engelsk. 
Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der 

er obligatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du 
selv skal undervise andre i hjemmeorkesteret. 

Delkursusledere: Heidi Bak Nielsen (Gustoso) og Lars Wiberg (Sonore)

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til 
hygge, kaffe og dejlig musik, helt fri for unger. Her har du mulighed for 
at læne dig tilbage og nyde god undervisning i selskab med ligesind-
ede. Kursisterne i Det lilla rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da 
kurset først starter onsdag morgen. 

Delkursusleder: Lise Lotte Tilsted (Pastoso)

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Alle fotos: Nanna Munk Petersen

Vi har opdelt kurset i riger for at kursisterne kan spille på det rette delkursus. Vi 
vil gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger 
mellem to riger.

OM RIGER OG 
DELKURSER



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs ambition er kur-
sets formål at dygtiggøre FDFs musikere og 
inspirere til gode musikoplevelser i kredse 
og orkestre/tamburkorps. FDF giver børn og 
unge et ståsted at møde verden fra gennem 
relationer, tro, leg og samfundsengagement.

FÆLLESPROGRAM
Efterårskurset er også fællesoplevelser 
sammen med resten af kurset. Vi spiser 
sammen og har fælles velkomstaften, Mas-
sed Band (alle deltagere spiller samtidigt), 
gudstjeneste, festaften og selvfølgelig den 
store afslutningskoncert. Derudover mødes 
vi hver dag efter aftensmaden til fælles af-
tenandagt. Morgensang foregår i rigerne. 
Årets tema er ”HARRY POTTER”, og vi vil 
gerne, at alle klæder sig ud til festaftenen 
torsdag. Der vil stå meget mere om dette i 
dit deltagerbrev, som kan ses på www.fdf.
dk/efteraarskursus ca. 10 dage før, kurset 
starter.

PÅ OPDAGELSE I VEJLE 
- FRIEFTERMIDDAG
Instrumenterne ligger stille tirsdag efter-
middag, hvor du vil få tilbudt forskellige 
valgmuligheder som f.eks.: bytur, biograftur, 
hygge på skolen og lign. Program kan ses på

www.fdf.dk/efteraarskursus cirka 10 dage 
før kursusstart.

AFSLUTNINGSKONCERTEN
Kursets finale bliver den store afslutnings-
koncert. Her er din familie, FDFere og andre
interesserede velkomne til at se og høre, 
hvad vi har arbejdet med i løbet af kurset. 
Afslutningskoncerten er gratis og bliver af-
holdt:

Fredag den 20. oktober kl. 18.30 – 22.00 på 
Rosborg Gymnasium.

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler – der er dog mu-
lighed for overnatning på hotel/vandre-
hjem for deltagere over 18 år (man har selv 
ansvar for bestilling, og betaling er for egen 
regning).

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens område.

TRANSPORT 
Der er ingen fællestransport hverken til el-
ler fra kurset. For medlemmer af FDF ydes 
tilskud til transport fordelt på de 8 landsde-
le i FDF. Prisen beregnes ud fra landsdelens 
gennemsnitlige afstand til Vejle.

Rejsegodtgørelsen fratrækkes automatisk 
ved tilmelding.     

Har du spørgsmål om rejsegodtgørelse, så 
kontakt FDFs forbundskontor:
E-mail: fdf@fdf.dk eller tlf. 33 13 68 88

DELTAGERBREV
Cirka 10 dage før kursets start kan du på 
www.fdf.dk/efteraarskursus hente deltager-
brev, ugeprogram, dit eget delkursusbrev og 
alle andre praktiske oplysninger. 

DELTAGERBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, og 
du får et bevis for din deltagelse

 
FDF Efterårskursus 2017 er støttet af 
DAO - Dansk Amatørorkesterforbund

DATO   Lørdag den 14. oktober kl. 14.00 til fredag den 20. oktober kl. ca. 22.00 2017. 
 
KURSUSSTED  Rosborg Gymnasium
   Vestre Engvej 61
   7100 Vejle

PRIS   kr. 2.195,- for en hel uge og kr. 1.395,- for en halv uge. Medlemmer af FDF vil få støtte til transport.  
   Spørg gerne kursuslederen eller forbundskontoret om gode råd til at få støtte til deltagelsen

MÅLGRUPPE  Alle FDFere, KFUMere, gardere eller alle andre, der spiller på et brassband-instrument, i tam-  
   burkorps eller på slagtøj. Er du ikke FDFer, pålægges et gebyr på kr. 200,- ved tilmelding.

ARRANGØR  FDF Landsforbundet med støtte fra FDF Orkesterudvalg.

KURSUSLEDER  Jan Olav Skogøy, tlf. 31 54 00 53, e-mail: jan@skogoy.dk
   Lise-Lotte Tilsted, tlf. 23 46 11 66, ligot@holb.dk

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest den
15. september 2017. Det foregår 
online på FDFs hjemmeside.  
Gå ind på www.fdf.dk/kursus


