TAMBURMAJORKURSUS i Ringkøbing for 599kr
RINGKØBINGGARDEN og LGF afholder kursus i
Ringkøbing d. 20.-22. april
Praktisk information

Kurset finder sted fra fredag 20. april kl. 18:00 til søndag den 22. april kl. 15:00 på Alkjærskolen
- Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing. Efter tilmelding vil deltageren og garden modtage en
bekræftelse pr. mail, hvorefter tilmeldingen er registreret. Tilmelding er efter først-til-mølleprincippet – dog senest søndag den 1. april 2018. Afbud mindre end 14 dage før kursets
afholdelse refunderes ikke.
Tilmelding sker via mail med oplysning af dit valg af hold og workshop med 1. og 2. prioritet,
dit
navn,
fødselsdag,
mailadresse,
mobilnummer,
forening
samt
foreningens
kontaktperson(navn og email).
Hjemmeopgave: Kursister til hver hold vil få en hjemmeopgave, som de skal have løst inden
kursusstart. Informationer vedrørende hjemmeopgaver bliver tilsendt til oplyst email efter
tilmeldingsfristen d. 1. april
Er der spørgsmål vedr. tilmelding, kontakt Sabrina Pedersen på kursus@lgf.dk eller
tlf. 60 19 77 69.
Er der spørgsmål vedr. kursusindhold, kontakt tambourmajorinstruktør Dorte
Staun Nielsen på dorte_staun@hotmail.com eller tlf. 22 18 07 02

Vælg dit hold

Vælg det hold, der passer bedst til dit niveau. Vælger du ”øvet” eller ”meget øvet”, er du
holdopdelt fredag/lørdag. Du skal derfor også vælge en workshop, som foregår om
lørdag/søndag. Vælger du ”nybegynder” er du på holdet hele weekenden og skal derfor ikke
vælge en workshop.
Nybegynder:
På dette hold får du en grundlæggende viden om det at være tambourmajor. Du lærer om
tambourmajorens rolle og får den teoretiske viden om træning og serieopbygning. På kurset
gennemgås forskellige taktslagformer og sving, som du bruger som tambourmajor. Derudover
er kommandoføring også en del af kurset.
Dette hold er for nye tambourmajorer. For at deltage på kurset skal du kunne gå i takt og kunne
din egen gardes elementære tegn (start, stop, drejetegn osv.)
Øvet:
Dette hold har fokus på dig som tambourmajor, hvor du bl.a. lærer om det at være en rollemodel
og en leder. På kurset gennemgås sving og kast, og du får en række redskaber til, hvordan du
udfører stavføring, der passer til musikken, som garden spiller. Motivation, målsætning og
udvikling er også en del af dette kursus.
Kurset er for dig, som har været tambourmajor i længere tid. Du kan sving, kast og din generelle
stavføring. Du har prøvet at gå foran garden til arrangementer.
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Meget øvet:
Dette hold har fokus på, hvordan du som tambourmajor performer, herunder med fokus på
udstråling og personlig fremtoning. Vi gennemgår forskellige silarter og hjælper dig frem til,
hvilken stilart du tilhører, og hvordan du arbejder med den fremover. Du bliver udfordret på
både det personlige plan og det praktiske plan, hvor vi tester din evne til at arbejde under pres.
Dette hold er for den øvet tambourmajor. Det er for dig, som har været tambourmajor i mange
år, og som kan din stavføring. Du har gået på gaden til mange arrangementer og måske også
til konkurrencer.
Vælg din workshop
Har du valgt holdet ”øvet” eller ”meget øvet”, skal du også vælge en workshop, som du vil blive
undervist i om lørdag/søndag.
Majorinstruktør – motivér og udvikl dine majoraspiranter
Denne workshop har fokus på det at undervise andre. Det er målrettet majorer, der underviser
gardens øvrige og dermed nye majorer. Workshoppen giver dig redskaber til, hvordan du
arbejder som instruktør, hvordan du formår at motivere og udvikle nye majorer, samt giver
redskaber til planlægning og forberedelse af undervisningen. Workshoppens giver også
redskaber til de, der underviser fx gardens aspiranter.
Dirigent
Workshoppen vil have fokus på majorens rolle som dirigent og musikformidler i dagligdagen.
Det vil blive gennemgået grundlæggende slagteknik, start/stop, stil, dynamik osv. Få fyldt
værktøjskassen op og få hjælp til udviklingen af netop din direktionsstil, så den passer til dig og
din garde.
Tambourmajoren som forbillede
Denne workshop har fokus på, hvordan du som tambourmajor skal være et godt forbillede –
både overfor dine medgardere, men også udadtil overfor et publikum. Workshoppen klæder dig
på til at være leder og tage kontrollen i svære situationer, hvor du lærer om at opbygge selvtillid
og mod til at tage styringen. På workshoppen lærer du også, hvordan din stavføring styrker din
rolle som leder.
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