Sånggestaltning för dansare och
skådespelare
8 - 28 April 2021
Syftet med kursen är att du ska få syn på din egen
sånggestaltningsförmåga. Målet är att få en fördjupad förståelse för vad
begreppet kan betyda för framtida sceniska sångliga utmaningar - och att
sång är så mycket mer än vackra toner.
Kursen arrangeras i samarbete mellan Dansalliansen, Teateralliansen och
Kulturakademin

Ledare
Startdatum

2021-04-08

Slutdatum

2021-04-28

Tider

Kursupplägg
I kursen ingår att titta på några korta förinspelade filmer med Pia.
Tre tillfällen via Zoom. Mellan Zoom-träffarna övning och reflektion hemma.
Du behöver förbereda 1-3 sånger du skulle vilja arbeta med. Du bör kunna
både melodi och text.
Zoom-tillfälle 1: Två timmar i en grupp om 4 personer plus Pia. Presentation,
andnings- och röstövningar, låtval samt genomgång av skriften ”Den mänskliga
rösten”.Tid: 8 (4 deltagare) och 9 (4 deltagare) april kl. 10.30-12.30
Zoom-tillfälle 2: Enskilt möte (fysiskt) i studio med pianist i en timme. 20
minuters övning med pianist, 20 minuters lektion med Pia via Zoom, 20 min
inspelning av sången. Du kommer få en Dropbox-länk dit inspelningen skickas
för att Pia ska kunna lyssna. 4 deltagare får möjlighet till pianist i
Stockholm, 4 deltagare får möjlighet till pianist i Göteborg.

Antal dagar

Tid: 27 (4 deltagare) och 28 (4 deltagare) april kl. 10.30-12.30
Pia Olby är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet.
Hon undervisar blivande skådespelare i ämnet sånggestaltning på Stockholms
Dramatiska Högskola, där hon har ett lektorat i Sånggestaltning. Genom åren
har hon också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i
Sverige och internationellt samt frilansat som sångcoach på teatrar över hela
Sverige.
Ansök på https://ansok.dansalliansen.se/workshop/sanggestaltning-fordansare-och-skadespelare

Kurstillfälle 1:
10.30-12.30
Kurstillfälle 2
Möte med
pianist
Stockholm
13.15-16.00
Göteborg 10.3013.00
Kurstillfälle 3:
10.30-12.30
3 dagar

Sista
2021-03-18
ansökningsdag
Plats

Online via
Zoom + Studio
Sthlm/Göteborg

Adress

Online via Zoom

Tid:
v. 15, Stockholm, 12-13 april mellan 13.15-16.00 Göteborg, 13 april
och 16 april mellan 10.30-13.00.
Zoom-tillfälle 3: Gruppen från första träffen plus Pia. Feedback på
inspelningen samt diskussion kring sånggestaltningsbegreppet utifrån ”Den
mänskliga rösten” samt egna erfarenheter.

Pia Olby

