
 
I den här kursen får deltagarna möjlighet att utveckla sin dirigeringsteknik, sångteknik samt 
repertoarkännedom. Kursen spänner över ett läsår och är lämplig för sångare och dirigenter som 
vill förkovra sig i kördirigering och körsång. Deltagarna bör ha viss erfarenhet av att dirigera eller 
att sjunga i kör även om innehållet anpassas individuellt efter befintlig nivå. Kursen erbjuder 
generöst med podietid med övningskör, individuella sång- och dirigeringslektioner, 
gruppundervisning, askultation samt seminarier. 
 
Kursen har tre tydliga huvudmoment: 

Gestik/dirigeringsteknik 
Sång och sångmetodik med körinriktning 
Interpretation 
 
Lärare på kursen 
Erik Westberg – Professor i kördirigering vid Musikhögskolan i Piteå 
Jakob Grubbström – lärare i kör vid Adolf Fredriks musikklasser 
Emma Rönnlund – lärare i sång vid Framnäs Folkhögskola 
 
Datum 
4–6 september 2020 
20–22 november 2020 
5–7 februari 2021 
16–18 april 2021 
 
Kursen är även lämplig som passiv deltagare för de som inte vill leda kör utan bara få möjlighet 
att sjunga ny repertoar och låta sig inspireras av ny repertoar och mötet med olika dirigenter. 
 
Kursavgift 
500kr 
 
Ansökan 
Du som söker till Körcentrums kurs skickar in en ansökan via vår hemsida. Ansökningsperioden 
öppnar 1 februari och håller öppet till 1 april. I anmälan behöver vi veta tidigare erfarenheter av 
dirigering och körsång, samt vilken stämma deltagaren sjunger. Vid frågor maila 
jakob.grubbstrom@framnas.nu. 
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Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade       
kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan.        
Där genomgick han mellan 1976–87 musiklärar-, körpedagog,       
ensembleledar- och dirigentutbildningen.. 
 
Erik Westberg har varit gästdirigent för Radiokören, Pro Coro         
Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de           
São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid        
Wollongong University, Australien. Erik Westberg förärades 2006       
Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För         
betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008         
invald i Kungl. Musikaliska akademien. 
 

Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca. 20 cd-skivor             
samt ett 50-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och              
körsång vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. 
 

Jakob Grubbström, född 1986, är uppvuxen i Arvidsjaur. Han har          
avlagt kandidatexamen vid Kungliga Musikhögskolan, lärarexamen      
vid Musikhögskolan i Piteå samt masterexamen i kördirigering vid         
Royal Welsh College of Music and Drama i Storbritannien. 
 
Jakob har jobbat med körer och orkestrar i Storbritannien så som Ex            
Cathedra, East of England singers och Canoldir Male Voice Choir för           
att nämna några. 2016 startade Jakob Cantores Amicitiae Vocal         
Ensemble som gjort turnéer och radioinspelningar i Storbritannien,        
Bulgarien och Sverige. Som sångare har Jakob sjungit för bland          
andra BBC National Chorus of Wales, Llandaff Cathedral Choir och          
Birmingham Oratory Choir. 
 

Jakob är anställd vid Adolf Fredriks Musikklasser där han undervisar i kör. 

 
Emma Rönnlund, sopran, är utbildad vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm och vid The             
University of Akron, USA. Hon frilansar som sångerska och har sedan flytten till Piteå 2007 även                
undervisat i sång och barockinterpretation på både Framnäs Folkhögskola och vid           
Musikhögskolan vid Luleå Tekniska Universitet i Piteå. 
  
Hon är ofta anlitad som solist vid framförandet av tex Händels och            
Bachs oratorier och kantater, Pergolesis Stabat Mater, Mozarts        
Requiem, Rutters Magnificat (bl a med John Rutter själv som          
dirigent), men även i kammarmusikaliska sammanhang och vid        
romanskonserter. 
  
Hon har vunnit första pris i the NATS auditions, tilldelats The           
Jessey Norman award, Kungliga Musikaliska Akademiens stora       
utlandsstipendium, Föreningssparbankers kultutstipendium mm 

 

 


