
 
Til musiklærerne i de sjællandske folkeskoler 

 
Korworkshop med udgangspunkt i danske folkeviser. 

 
Få inspiration og inputs til skoleårets start – tilmeld dig en gratis korworkshop, hvor indhold 
og udgangspunkt er danske folkeviser i en nutidig iklædning. Workshoppen finder sted 

 
Lørdag den 17. august kl. 15.00 – 17.30, generalprøve 18.30 

 
på Museumsøen og Roskilde Havn med efterfølgende koncert kl. 19.00 

 
På dagen bliver der øvet på 2 korarrangementer af danske folkeviser, hvor du, som 
korsanger, vil opleve, hvordan danske folkeviser kan bruges i korsammenhæng i dag, du 
kan efterfølgende tage arrangementerne med dig hjem og bruge dem i din egen 
undervisning. Noderne får du udleveret på dagen. 

 
Korleder på dagen, Camilla Tiedt Frith 
(netop hjemvendt fra en tur til Japan) er 
bl.a. kendt for projektet KorKor 4000 i 
Roskilde – facebook.com > Korkor 4000. 
Til daglig er Camilla lærer ved Roskilde 
Musiske Skole, hvor hun underviser i sang 
og kor. Hun har også sit eget band, 
Bagland, hvor hun synger og skriver al 
musikken selv. 
Til at hjælpe sig har Camilla allieret sig 
med Pernille Marstrand, som 
akkompagnerer på piano – Camilla og 
Pernille er til daglig kolleger i Roskilde 
Musiske Skole. 

 
 
 
 

Workshoppen er en del af en ny, lokal folkemusikfestival – Rødder Fødder & Stemmer, 
som du kan finde på www.rosrod.dk eller facebook.com/folkemusikfest. Her kan du efter 
åbningskoncerten kl 19.00, hvor deltagerne medvirker med de to lærte korarrangementer, 
opleve en masse forskellig folkemusik, -dans, -sang og fortælling på forskellige scener og 
lokaler på Museumsøen og Roskilde Havn. 

 
Du tilmelder dig ved at sende en mail til rosrod285@gmail.com med dit navn og adresse. 
Der er begrænset plads, - 60 deltagere. Workshoppen er også for korsangere, der ikke 
nødvendigvis er lærere, så hvis du vil med, skal du nok skynde dig – ”først til 
mølleprincippet” gælder. 

 
Sponsorer: Roskilde Kommune, Roskilde Festival, Roskilde Musikby, Midt- og Vestsjællands Kultur- og Skoletjeneste, 
Tempi og Havneforum. 
Samarbejdspartnere: mange, men primært Vikingeskibsmuseet og Roskilde Musiske Skole. 

 

Rødder, Fødder & Stemmer – Folkemusikfest i Roskilde - www.rosrod.dk – www.facebook.com/folkemusikfest 


