Online-kurser 23. og 24. januar 2021
Grundet COVID19-situationen vil vores januar-kursus blive afviklet på en noget
anderledes måde, nemlig online.

Lørdag d. 23. januar:

1. Bestyrelseskursus
2. Udvikling af bymarch

Søndag d. 24. januar:

3. MAGI
4. Tambourmajorkursus
5. Gør jeres show bedre (Tattoo/show – del 2)

LØRDAG D. 23. JANUAR
1: BESTYRELSESKURSUS

Kurset finder sted lørdag den 23. januar.
Efter tilmelding vil deltageren og garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter
tilmeldingen er registreret.
Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest søndag den 20. december
2020.
Ved tilmelding skal du oplyse dit: dit navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt
foreningens kontaktperson (navn og e-mail).
Er der spørgsmål vedr. tilmelding eller kursusindhold, kontakt Laura Steengaard på
kursus@lgf.dk eller tlf. 40161446 (gerne en sms så bliver du ringet op).
Kurset:
Kursus gennemføres online af hensyn til COVID19-situationen, med brug af et live
streamingprogram. Man kan vælge at deltage enkeltvis eller man kan være nogle
stykker fra samme bestyrelse i et fælles lokale.
Vores underviser Jeannette Korreborg har undervist i Ledelse og Organisation i
forsvaret igennem de sidste 30 år. Derudover har hun de sidste par år taget en
uddannelse som Coach og Mentaltræner, der har givet hende en International
Management Certificering. Jeannette har tidligere undervist vores unge instruktører i
instruktørvirket og er derfor bekendt med Landsgarderforeningens særlige vilkår. Samt
stået for det sidste bestyrelseskursus.
Jeannette vil bibringe deltagerne viden og indsigt i - de faktorer og vilkår, der har
indflydelse på fremdrift i bestyrelsesarbejdet.
Indhold:
Kursus planlægges gennemført med følgende overskrifter.
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Hvilke succeskriterier skal der til for at bestyrelsen når sine mål?
Hvad er en god fremlæggelse/præsentation - og hvad bør den indeholde.
Udfordringer for Garden - og bestyrelsen under nuværende situation med
COVID 19.
Fastholdelse og hvervning
Hvordan kan man tackle;
Mobning, overgreb og interne konflikter.
Meget "aktive" forældre.
Individuel øvelse, der sætter fokus på egne kompetencer i forhold til
bestyrelsesarbejdet.
Udveksling af erfaring, samt udarbejdelse af "idébank" til nye tiltag i Garden.

2: Udvikling af bymarch

Kurset finder sted lørdag den 23. januar.
Dette kursus er designet til dem, der søger en bedre forståelse af produktionen af en
forbedret Bymarch. Dette er åbent for folk med alle standarder og erfaringer, fra
garder til instruktører og ledere. Undervisningen afvikles på ENGELSK af Henk Smit
(England) og Gary George (Tyskland).
Dagen starter med introduktioner og forklaringer på, hvordan kurset er struktureret.
Kurset vil derefter bestå af:
• Historier om tidligere bymarker (produktet)?
• Hvad gør et godt produkt?
• Hvad kunne du ønske dig i et nyt produkt?
• Hvilke kvaliteter er nødvendige for et nyt produkt?
• Opfattelse af jer, offentligheden og dommerne
• Hvad forsøger vi at opnå?
• Design af et nyt produkt.
Efter tilmelding vil deltageren og garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter
tilmeldingen er registreret.
Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest søndag den 20. december
2020.
Ved tilmelding skal du oplyse dit: dit navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt
foreningens kontaktperson (navn og e-mail).
Er der spørgsmål vedr. tilmelding, kontakt Laura Steengaard på kursus@lgf.dk eller tlf.
40161446 (gerne en sms så bliver du ringet op).
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SØNDAG D. 24. JANUAR
3: MAGI – Indgangen for gardere til musikken
Dette finder sted søndag den 24. januar kl 9-10.

Landsgardeforeningens nye indsats for bedre og større rekruttering via skabelse af det
musikalske fundament til styrkelse af fastholdelse af børn i amatørmusikken.
Da vi ikke kan mødes, bliver der produceret en præsentation med mulighed for at
spørge ind til brugen af værktøjet.
Der vil blive vist en video hvor der er interview med komponisten, musikpædagogen
og projektlederen. Her vil der blive gennemgået de forskellige elementer af bogen og
sangene.
Herefter vil der være en faciliteret spørgerunde og, hvis restriktioner mv. tillader det,
eksempler på MAGI i brug.
Efter tilmelding vil deltageren og garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter
tilmeldingen er registreret. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest
søndag den 20. december 2020.
Ved tilmelding skal du oplyse dit: dit navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt
foreningens kontaktperson (navn og e-mail).

3: TAMBOURMAJORKURSUS

Kurset finder sted søndag den 24. januar 2021.
Efter tilmelding vil deltageren og garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter
tilmeldingen er registreret. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest
søndag den 20. december 2020.
Ved tilmelding skal du oplyse dit: dit navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt
foreningens kontaktperson (navn og e-mail).
Er der spørgsmål vedr. tilmelding, kontakt Laura Steengaard på kursus@lgf.dk eller tlf.
4016 1446 (gerne en sms så bliver du ringet op).
Spørgsmål angående kursusindhold, ledende tambourmajorinstruktør, Nicolai Mangor
Nielsen på mail: n.mangor.n@gmail.com
Kurset:
Kursus gennemføres online, under hensyntagen til COVID19. I stedet for en hel
weekend, bliver det en enkelt dag. Kurset vil være niveauopdelt, som vi kender det.
Det bliver en blanding af praktisk og teoretisk undervisning.
Der vil være hjemmeopgaver for de forskellige niveauer – hvor hver enkel kursist får
feedback og hvad de kan arbejde videre med.
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Nybegynder:
På dette hold vil der være fokus på teoridelen i det at være ny tambourmajor.
Hvad indebærer rollen som tambourmajor og hvordan bliver man styrket personligt.
Mød nye tambourmajorer på tværs af landet.
Øvet + meget øvet
Teoridelen på disse hold bliver afholdt sammen.
Vi har fokus på det man støder på i dagligdagen som tambourmajor. Man får
værktøjer til at hjælpe sig igennem de forskellige situationer.
Lær som serieopbygning og sammensætningen af det perfekte show.
Forskellen på disse to niveauer finder man i hjemmeopgaven.
DM-workshop
Denne workshop er for de tambourmajorer, der skal gå DM. Vi vil sammen gennemgå
reglerne, inden for tattoo og bymarch. Vi vil snakke om emner som eksempelvis: Hvad
er et godt tattoo? Hvad er en god bymarch? Og der vil være idéudvikling og udveksling deltagerne imellem.
Mere information, tidsplan og hjemmeopgaver vil I få tilsendt senest 14 dage før
kursusstart.

5: Gør jeres show bedre

Kurset finder sted søndag den 24. januar.
Dette kursus er primært designet til de deltagere, der allerede har deltaget i tattookursus, men også dem der har arbejdet med showudvikling er mere end velkomne.
Deltagere forventes at have viden om showdesign allerede.
Kurset handler om opbygning, sammensætning og udvikling af tattoo/show med
masser af inspiration og nye tankegange.
Kurset henvender sig til personer som er ansvarlig for udvikling og undervisning af
show/tattoo, såsom tattooinstruktører, koreograf, major eller andre relevante
instruktører.
Der vil være fokus på alt fra design til musik, fra koordinering til performance, en
musikalsk og visuel rådgivning. I vil få ideer til hvad I skal gøre, og ikke mindst ideer
til, hvordan I skal gøre det.
Undervisningen afvikles på ENGELSK af Henk Smit (England) og Gary George
(Tyskland).
Kurset vil dække følgende:
• En kort gennemgang af det foregående kursus
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Klassiske faldgruber og hvordan kommer vi omkring dem
Er det vi ønskede, i det nye produkt?
Opfattelse af dit produkt i offentlighedens/dommernes øjne
Er det, vi prøver at opnå, realistisk?
Opsummere din plan
Fordele ved en rød tråd
Fordel ved produktionsarket
Tip og tricks til dit produkt indtil videre (med brug af deltagernes eget
materiale, dvs. Sib-filer, rød tråd, produktionsark osv.)

Efter tilmelding vil deltageren og garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter
tilmeldingen er registreret.
Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest søndag den 20. december
2020.
Ved tilmelding skal du oplyse dit: dit navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt
foreningens kontaktperson (navn og e-mail).
Er der spørgsmål vedr. tilmelding, kontakt Laura Steengaard på kursus@lgf.dk eller tlf.
40161446 (gerne en sms så bliver du ringet op).
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