Brug den stemme du har...
Studiedag med operasanger Jens-Christian Wandt
Praksisrettet kursus for præster, kirke- og korsangere, organister,
menighedsrådsmedlemmer, korledere, lægmandslæsere, kirkeog kulturmedarbejdere, kordegne og andre, som bruger stemmen
i kirkerummet.

Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 9.30-14.30
i Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ

09.30 Morgenandagt, velkomst og morgensang i kirkerummet.
v/ biskop Henning Toft Bro. Konfirmander fra Thisted Provsti medvirker.
09.45 Morgenkaffe i sognesalen.
10.00 Stemmen er dit vigtigste redskab - brug den med omhu!
Oplæg v/ operasanger Jens-Christian Wandt
Jens-Christian Wandt deler sine erfaringer med os og fortæller om den daglige
“stemme-fitness”, om stemmens udfordringer og om egne oplevelser, hvor stemmen spillede hovedrollen. Et inspirerende kig ind i sangerens værksted - både for
talere og sangere. Pause indlagt.
12.00 Frokost.
12.45 Hvordan holder teksten sig frisk?
Workshop i kirkerummet om stemmebrug og stemmedannelse
v/ operasanger Jens-Christian Wandt
Om det er indgangsbønnen, ritualerne eller dagens evangelium; Det skal læses og
gøres vedkommende, så menigheden føler sig inddraget – også selvom det er
gentagelse søndag efter søndag. Denne del af programmet vil forløbe som en
masterclass, hvor kursusdeltagerne i plenum vil få mulighed for at prøve kræfter med
enten oplæsning eller sang under Jens-Christian Wandts vejledning. Af hensyn til tidsrammen garanteres det ikke, at alle de interesserede kursusdeltagere når at blive hørt.
Sammen med Jens-Christian Wandt tager vi udgangspunkt i følgende tekster:
1 Lektielæsningen til 4. s. e. helligtrekonger efter 1. tekstrække: Job 38,1-11
2 Evangelielæsningen til påskedag efter 1. tekstrække: Mark 16,1-8
3 Salme fra salmebogen: Den signede dag med fryd vi ser (DDS 402)
14.15 Kaffe og afrunding i kirkerummet.
v/ formand, Henrik Strøm, Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste.

Tilmelding: Senest mandag den 1. april 2018 til KMAAL@KM.DK
Skriv i emnefelt: Studiedag, Brug den stemme du har.
Angiv gerne, om du er præst, organist, kirkesanger, kirke/kulturmedarbejder,
kordegn, menighedsrådsmedlem. Angiv evt. ønske om vegetar/diæt-frokost.
Pris: Kr. 300,-  Indbetales til 0216-4069021638. ”2657 + deltagers navn”
Deltagerantal: 40
Arrangør: Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste.

Om Jens-Christian Wandt
Jens-Christian Wandt har sunget altid. Det begyndte i den lokale
kirkes børnekor og fortsatte i Københavns Drengekor. Derefter
privat sangundervisning, konservatoriet i Hamborg, debuten på
Det Ny Teater og derefter en karriere som har bragt ham rundt i
hele landet og mange steder i udlandet.
Hver eneste morgen er han vågnet op og som det første har
han mærket efter om stemmen er ok. Stemmen er hans instrument, det er hans indtægtskilde og hans allervigtigste muskel.
Han kender dens udfordringer ned til mindste detalje og ved at
stemmen kun fungerer når hele kroppen spiller med. Hør ham
fortælle om den stemme som har bragt ham rundt i verden,
men som også har givet ham udfordringer, og som hver eneste
dag skal holdes ved lige med øvelser. Kom med ind i sangerens
værksted og lad dig inspirere til at bruge din egen stemme med
omhu og fornuft.
Jens-Christian Wandt er født og opvokset på Vesterbro midt
i København. Han kom på sangskolen Sankt Annæ Gymnasium, fik sit musikalske fundament grundlagt med Københavns
Drengekor og blev i 1988 optaget på den prestigefulde Musikhochschule i Hamborg.
I 1995 debuterede han på Det Ny Teater i København i rollen
som Doktor Falke i operetten Flagermusen. Herefter gik det
slag i slag med engagementer på bl.a. Gladsaxe Teater, Aarhus
Teater, Aalborg Teater og Hamletscenen på Kronborg i Helsingør.
Udenlandske opgaver bragte Jens-Christian til bl.a. Sydney, Budapest, Barcelona, London, Amsterdam og Stockholm.
I Danmark har han sunget med alle de danske symfoniorkestre,
i de store kulturhuse og koncertsale, han har sammen med Sigurd Barrett og DR Symfoniorkestret præsenteret opera for børn
i udsendelserne ”Sigurd & Operaen” på DR1. Han er ofte solist
når kongehuset og det officielle Danmark fester, og så har han
udgivet tre solo-album med dansk musik.
Han sang ved Prins Henriks bisættelse og castrum doloris og
fik efterfølgende tildelt Prins Henriks Mindemedalje. Han har
optrådt med så forskellige kunstnere som Ghita Nørby, Michala
Petri, Inga Nielsen, Lis Sørensen, Søs Fenger, Susse Wold, Bodil
Udsen og HKH Prins Henrik.
Jens-Christian Wandt har fået tildelt Dronning Ingrids mindemedalje, og har ved flere lejligheder fået tildelt donationer fra
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.

Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste

Jens-Christian Wandt
ved efter 25 år som
operasanger, hvordan
stemmen skal bruges.
Mød ham den 9. april
og få inspiration til
stemme-fitness.

