
   
 

VERKSTED I  

LÅTSKRIVING OG ARRANGERING 
1.-3.april 2022 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor Holmenkollen i Oslo 

Dette er et eksklusivt verksted som gir deg muligheten til å bygge opp dine egne 

ferdigheter gjennom praktisk jobbing i felleskap og individuelt. Det er få plasser for at du 

skal få god oppfølging. Ca. 15 personer får plass på verkstedet. 

 

LÆRINGSMÅL: 

• Deltakerne skal bli i stand til å lage egne låter gjennom praktisk innføring i 
låtskriverhåndverket 

• Deltakerne skal utvikle ferdigheter i arrangeringer gjennom praktisk innføring i 
arrangeringsteknikk spesielt rettet mot kor/sanggruppe 

• Deltakerne skal få inspirasjon til å utvikle eget materiale både på tekst, musikk og 
arrangørsiden 

 

KURSOMTALE: 

Dette verkstedet skal gi en innføring i låtskriving og arrangering. Deltagerne skal få nyttige 
verktøy i arbeidet med å skrive egne sanger. Det vil bli jobbet med idéutvikling; fra enkelt 
motiv til ferdig låt. Utvikling av sangtekster står også på agendaen og det blir også individuell 
oppfølging av deltagerne under kurset. Arrangeringsdelen kommer til å basere seg på 
arrangering for kor og vokalgruppe i rytmiske stilarter men vi er også innom arrangering for 
komp og blåsere. Noe av tiden deles gruppen slik at noen kan jobbe med låtskriving, andre 
med arrangering.  

 

KURSHOLDER: 

Martin Alfsen har hatt en lang profesjonell karriere som 
låtskriver, arrangør, dirigent og musikkprodusent.  
Hans sanger er innspilt av bl.a. Knut Anders Sørum,  
Hanne Krogh, Inger Lise Rypdal, Gaute Ormåsen, Rita Eriksen, 
Bjøro Håland, Kurt Carr, og T.C.Hawkins.  

Han har vært en sentral leverandør av gospel og kristne  
sanger i en årrekke og har også komponert flere større verk. 
Med koret Reflex har han gitt ut 24 album og turnert over hele 
Europa.  

Han er også fagbokforfatter og står bl.a. bak 
”Låtskriverhåndboka” (Norsk Musikforlag 2010). 

 



   
 

PROGRAM 

Fredag 1.april          

15.30 Registreringen åpner 

16.00 Servering av rundstykker e.l. 

16.45 Åpning av kurset 

17.00 Inspirasjonsforedrag: «Mitt liv med gospel og kristen musikk» 

          Inspirasjonsforedrag v/ Martin Alfsen (felles for de tre verkstedene) 

18.30 Bibelfortelling 

          Helga Samset fremfører en bibelfortelling for oss (felles for verkstedene) 

19.00 Pause 

19.30 Middag med litt underholdning 

 

Lørdag 2.april          

09.00 Effektiv sangskriving 

          Om veien fra idé til ferdig låt 

10.30 Å få det til å låte bra 

          Arrangeringsteknikk rettet mot kor og sanggruppe 

12.30 Lunsj 

14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner 

          v/Hege Irene Fossum 

15.00 Låtskriver og arrangørverksted med individuell oppfølging 

18.00 Fritid 

19.30 Middag og sosialt samvær 

 

Søndag 3.april          

09.00 Felles andakt med alle kursene 

09.45 Tekster som treffer 

          Om å skrive sangtekster 



   
 
11.00 Å få det til å låte bra – 2 

          Arrangering for rytmisk kor med komp og blåsere 

12.45 Avslutning og oppsummering 

13.00 Lunsj 


