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Masterclass
Bliv parat til audition på Musical Akademiet, PAS ect. 2021
7200kr
Få et 6 måneders sangforløb der gør dig klar til Audition!
Under 10 % af alle der søger kommer ind. Konkurrencen er stor, derfor skal du forberede dig optimalt og i god tid!

Det vil jeg gerne hjælpe dig med😊
Jeg er uddannet sanger og sanglærer fra Musical Akademiet Fredericia, Det Kgl. Danske Musik
Konservatorium og er Complete Vocal Technique trainee. (samme teknik de bruger på Musical
Akademiet) Du kan læse mere om mig på www.musicalsang.dk

Masterclass
Få 2 timer sangundervisning på eksklusivt hold af 3 sangere, hver fredag i 20 uger fra oktober
2020- marts 2021, hvoraf 30 minutter er dine solistisk.
Oktober til december bruger vi på at finde de helt rigtige sange til dig, og arbejde teknisk med dem.
Sværhedsgraden skal være rigtig, sangene skal klæde dig og din stemme, og de 3 sange skal vise
forskellige sider af dig og din sangstemme.
Januar til marts bruger vi på at arbejde dramatisk med sangene, så du kan synge dem ud fra et
ærligt og oprigtigt udgangspunkt. (dramatisk sang)
Vi skal arbejde med vejrtrækningsøvelser, der kan hjælpe dig, hvis du bliver nervøs, træne
auditions situationen, og endelig sørge for, at pianisten får en ordentlig node.
Til to af Masterclasserne, vil der være en pianist der arbejde med dig og dine sange.
Sidst men ikke mindst, skal du sammen med dine holdkammerater, forberede en koncert i februar,
hvor du afprøver dine sange foran publikum. Jeg står for pianisten, I skal selv som hold finde lokale
og stå for koncerten generelt. Det er jeres koncert😊
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Undervisningen:
20 fredage, kl. 10-12
Kl.10.00-10.30 fælles øvelser / opvarmning
Kl.10.30-11.00 solist
Kl.11.00-11.30 solist
Kl.11.30-12.00 solist

Hvad er en Masterclass?
En masterclass er en undervisningsform, hvor man bliver undervist i en gruppe. Al
undervisning foregår foran hinanden, og de lyttende sangere bliver inddrages i
undervisningen nu og da.

Hvad er fordelen?
Fordelen er, at man ikke kun modtager sin egen sangundervisning, men også ser og lærer
af de andres undervisning. Man inspirerer hinanden, og kan genkende problematikker og
løsninger i hinandens sangarbejde. Herudover bliver i en lille gruppe, der kan støtte
hinanden ved selve optagelsesprøverne.

Til hver Masterclass skal du medbringe:
Blyant, noteshæfte, mobil eller anden lydoptager, noder i 2 kopier og evt. Snacks. 😊

Hvor er det?
Masterclassen foregår privat hos mig.
Engbovej 21
2610 Rødovre
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Tilmelding:
Der er 3 pladser på denne Masterclass, du er tilmeldt når de 7200kr. er overført.
Tilmeldingen er bindende, og sker ved at du skriver en mail på 1399mwest@gmail.com
hvor du søger om optagelse. Du modtager herefter en mail, hvor jeg bekræfter, hvorvidt du
kan modtaget en af de 3 pladser. Herefter overfører du de 7200kr til mobil pay på tlf.
26444158. Når jeg har modtaget pengene, modtager du en bekræftelse på, at pengene er
overført, og at du har en plads på Musical Masterclassen.

Skema over de 20 fredage

Fredag d. 2. oktober 2020

Fredag d. 8. januar 2021

Fredag d. 8. oktober 2020

Fredag d. 15. januar 2021

Uge 42 ferie

Fredag d. 22. januar 2021

Fredag d. 23. oktober 2020

Fredag d. 29. januar 2021

Fredag d. 30 oktober 2020

Fredag d. 5. februar 2021

Fredag d. 6. november 2020

Uge 6 ferie

Fredag d. 13. november 2020

Fredag d. 19. februar 2021

Fredag d. 20. november 2020

Fredag d. 28. febuar 2021

Fredag d. 27. november 2020

Fredag d. 5. marts 2021

Fredag d. 4. december 2020

Fredag d. 12. marts 2020

Fredag d.11. december 2020
Fredag d. 18. december 2020

20 fredage i alt😊
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Koncerten finder sted fredag d. 5 Feb 2020 kl 20
(med forbehold for ændring)

Audition på Musical Akademiet og PAS ligger i marts måned.
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