
Tak fordi du deltog hos mig. Her har jeg tilføjet noter, så du kan få genopfrisket hvad de enkelte slides gik ud på, 
og læse de sidste som ekstra bonus.

OBS slide nr.11 er stemme  videoen , som du trygt kan trykke på, så starter den .
God fornøjelse

Vibeke Krogsgaard





Nærvær og opmærksomhedsøvelse hvor vi sang I østen stiger solen op

• Hvor går solen hen?

• Hvilken kyst kommer solen fra?

• Hvor hilser solen os fra? 

• Hvad var det Østens vise fandt?

• Solen giver os et glimt af-hvad ? 

• Hvad gør stjernerne når solen går frem?



Du bliver hvad du tænker



Find overskud, ro og energi



Den gode tone? vælg stemningen



Vand dine blomster



Posituren er din højtaler og dit fysiske udtryk



Respiration, vejen til ro, stemme og 
kropssprog



Stemmens anatomi





´´Godmorgen og velkommen til mødet``,

´´Jeg ser frem til en konstruktiv dialog omkring bordet``,



Syng sangen og syng med fokus på at stemmen flyder på vokalerne, alle de bogstaver der er markeret med rødt.
Træk vejret roligt ind og ud, ved hver ny linje-den blå streg indikere indånding, den røde udånding

Tænkt hvilket udtryk du vil give ordene, og hvilken stemning du ønsker at give verset

`Det er i dag et vejr et solskinsvejr`

`O søde vår, så er du atter nær`

Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter`

Nu vil jeg gå og købe hyacinter`

Og bringe dem til en som jeg har kær`
Strt din dag med at nynne i badet , hvor dampen giver dine slimhinder fugt, for 
eksempel Happy Birthday, der dejlig nem for de fleste stemmer at varme roligt op på. 
Husk at trække vejret rigtigt når du synger. Inden du synger kan du lige række tunge og 
skære ansigter a la løve brøl, så du får vækket og strukket dine ansigts/halsmuskler og 
stemme.



Tjekliste: her er inspiration til de emner vi var igennem her. Vælg selv nogle få stykker ud .
Hvis du træner Én ad gangen, vil du opdage at mange af de andre punkter folder sig ud.

• Stemning

• Nærvær

• Fødderne på gulvet

• God positur

• Armene  afslappede

• Vejrtrækning

• Artikuler

• Stilhed

• Lyt indad og udad



Syng dig til gennemslagskraft 

• Stemmen er i form

• Fokus på udtryk og stemning i kommunikation

• Styrker, lungefunktion, hjertepumpe, 

mave/brystmuskulatur, og er god forbrænding

• Styrker og bevidstgør vejrtrækning/respiration

• Fordre en hensigtsmæssig positur

• Er stress nedsættende

• Frigiver dopamin, serotonin  og endorfin

• Immuniglobin A stiger i blodet

• Giver energi



Syng sammen

Göteborg Universitet:

”Korister får samme hjerterytme, når de synger
Lykkehormonet endorfin og ”relations” hormonet Oxytocin udskilles”

Oxford Universitet:

”At synge sammen er den aktivitet, der hurtigst samler deltagerne pga. 
det fælles projekt: musikken og sangen”

Det må da kaldes teambuilding    





Tak for i dag jeg håber du fik brugbare 
værktøj


