Tambourmajorkursus
18. – 20. marts i Sønderborg
Vælg dit hold og evt. workshop:
Du skal vælge det hold, der passer bedst til dit niveau.
Det hold du vælger er du på hele weekenden.
DM-Workshop:
Denne workshop er tiltænkt de tambourmajorer, der skal deltage til
Danmarksmesterskaberne 2022. Denne workshop kommer til at være om søndagen og der vil
både arbejdes med bymarch og tattoo.

NYBEGYNDER – ”Ny i tambourmajorverdenen”
à
à
à
à

Introduktion til rollen som tambourmajor.
Grundlæggende viden og læren om tambourmajorens rolle, og om at være frontfigur
Introduktion til takslag, sving og kast
Lær en masse nye tambourmajorer at kende, på tværs af niveauer

På dette hold får du en grundlæggende viden om det at være tambourmajor. Du lærer om
tambourmajorens rolle og får den teoretiske viden om trænings og serieopbygning. På Kurset
gennemgås forskellige taktslagsformer og sving, som du bruger so tambourmajor – samt
introduktion til kast.
Du har læren om at give kommandoer korrekt.
Dette hold er for nye tambourmajorer.
For at deltage på kurset skal du kunne gå i takt og kunne din egen gardens elementære tegn.

ØVET – ”Hvem er jeg som tambourmajor”
à
à
à
à
à
à
à

Hvem er jeg i rollen som tambourmajor?
Læren om holdning og udstråling
Læren om stilarter
Sparring med andre tambourmajorer
Læren om selvtillid og om at sælge varen
Dybdegående træning i alle sving
Dybdegående træning i alle kast

Dette hold er for dig, der har været tambourmajor i længere tid.
Du lærer endnu mere om tambourmajorens rolle. Du lærer om dig selv i rollen som
tambourmajor. Vi gennemgår de forskellige roller og hvad man kan komme ud for i hverdagen
som tambourmajor.
Dette hold er for dig, der har været tambourmajor i længere tid. Du har prøvet sving og kast,
og kan din gardes elementære tegn. Du har prøvet at gå foran garden til arrangementer.

MEGET ØVET – ”Påbygning på min rolle som tambourmajor”
à
à
à
à
à
à

Fokus på udstråling og personlig fremtoning
Stilarter og hvor du hører til
Arbejd med at udfordre dig selv
Bliv presset af dine instruktører de rette steder hen
Dybdegående træning af sving og kast – samt nytænkning
Sparring og samarbejde med andre tambourmajorer

På dette hold
Dette hold er for den øvede tambourmajor. Det er for dig, der kan din stavføring, sving og
kast. Du har gået på gaden til mange arrangementer og måske også konkurrencer.
Det er et hold for dig, der gerne vil presset det mere og har gå på mod til at tage en
udfordring op.

WORKSHOPS – Danmarksmesterskaberne 2022
à
à
à
à

Arbejd dig hen mod Danmarksmesterskaberne 2022
Sparring og idé udveksling
Gennemgang af regler
Gennemgang af de forskellige discipliner

Denne workshop er for dig, der skal deltage til Danmarksmesterskaberne 2022. Få
undervisning af nogle af Danmarks bedste tambourmajorer. Få tid til at arbejde med dit
repertoire og hjælp til dine serier.
Vi gennemgår regler og erfaringer fra forskellige konkurrencer mm.
Vi vil både arbejde i dybden med bymarch og tattoo.

Hjemmeopgave: Kursister på hvert niveau vil få en hjemmeopgave, som de skal have løst
inden kursusstart. Informationer vedrørende hjemmeopgaver bliver tilsendt til
kontaktpersonen efter tilmeldingsfristen.
Er der spørgsmål vedr. tilmelding, kontakt Kursuschef Laura Birk Steengaard på ls@lgf.dk
Er der spørgsmål vedr. kursusindhold, kontakt Ledende Tambourmajorinstruktør Nicolai
Mangor Nielsen på mail: n.mangor.n@gmail.com eller tlf: 53355964

