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1. tema - Indstudering: 

• Inspiration: Lyt og tag ind – også bredere inspiration end selve det 
nummer, den kunstner eller endda den genre, du skal indstudere 

• Mentalitet: Øv med stolthed, integritet og selverkendelse 
• Øveteknik: Hugge/stjæle/tilegnelsesmetoden 
• Lyt bredt:  

 - Hvad laver bandet i sangen?  
 - Hvad skal du være opmærksom på ved formen og musikken i sin     
   helhed?  
 - Hvor tror du, at koret skal på banen og solisten skal træde i      
   baggrunden?  
 - Hvordan lyder ALLE korstemmerne? Øv dig i at synge på alle stemmer, 
   også de stemmegrupper du ikke selv tilhører 

• Fraseringer: Lics, klicheer, toneleje i forhold til akkorder og sangen: 
Hvordan lægger du bedst din solo, så den passer til din stemme OG 
sangen? 

• Groft sagt to hovedtyper af soli:   
 - De færdigindstuderede bidder, fx sangvers 
 - De improviserede fills, fx henover omkvæd 

• Jo hurtigere noget går, desto langsommere skal det øves 
• Stil spørgsmål til dit materiale på den analyserende måde: 

 - Er der meget tekst? 
 - Hvor ligger budskabet? 
 - Hvor ligger trykket? 
 - Hvilke ord skal kunne høres? 
 - Hvilke ord kan udelades eller erstattes? 
 - Skal der improviseres? 
 - Hvilke ord kan bruges og hvilke ord kan ikke?  

• Tænk over din sangteknik: Har du luft nok til at synge de steder du 
gerne vil? Hvor er de svære steder, øv dig i at have energi og luft netop 
her.  

• Indholdselementer du skal forholde dig til: Kunstpauser, udeladelser, 
gentagelser, dynamik, opbygning, fordele de gode ting og gemme det mest 
blærede til den sidste tredjedel af soloen. 

• Og husk så: Øvning er ALDRIG spildt – heller ikke selvom det er en 
anden, der render med soloen denne gang. Du bliver altid bare bedre, mere 
sikker og kan overføre det du lærer ét sted, til andre steder. 

• Øv dig foran de andre ved at synge solo til korøvere – så får du et reelt 
billede af, hvad du kan, når noget af din energi går til nerver og 
ufokuserethed. 
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2. tema - Improvisationstema 

Fills, improvisationer, licks, fraseringer, koloratur, whale, Mariah-Carey-pjat… 
Kære toner har mange navne.  

Stikord til Bjørnbaks tale om improvisationer i gospelmusik: Tradition, 
stemning, spontanitet, bøn, følelser, tilpasning til dansk kultur, musikalitet, 
teknik, øveteknikker, solisten låner dirigentens rolle, call/response, om at 
’fodre’ koret, kend den sang du er solist i. 

Tag stilling: Hvem er du? Hvor er du i forhold til alle de kristne tekster du 
synger? Hvad kan du stå inde for? Og hvad kan du ikke? Vid hvem du er, og 
syng efter det. Det bedste du kan levere som solist i Gospel Unlimited er 
troværdighed og ægte udstråling. Du skal mene den musik, du synger. På din 
egen måde.  

Øv dig, når du cykler: Ja og jo. Muligvis blev Lauryn Hill født med mere 
smidighed og flere naturlige krøller på stemmen, end du gjorde. Men ligesom 
med sangteksterne og alt andet, kommer fills ikke uden hårdt 
indstuderingsarbejde. Her er de bedste tips i handy punktform: 

• Når det gælder fraseringer SKAL du lade dig inspirere  
• Og når du hører noget fedt, SKAL du gentage det 6 gange lige efter du 

har hørt det, for at udvide din tekniske kunnen  
• Det er altid smart at øve sig i noget, som andre har fundet på. Så træner 

man øre OG rytme OG hukommelse OG smidighed 
• Det er nemmere at være smidig i stemmen NEDAD skalaen end OPAD –

hvad mon du så skal være ekstra opmærksom på at øve dig i? 
• Være kreativ, når du udvider din fills-palet: Lyt til instrumentalsoloer, 

beats, jazz, rock, R’n’B, country, katten derhjemme, et sjovt barn du 
kender, osv. 

• Pas på med at gå i ligesom-på-pladen-fælden. Du er ikke den 
solist, hvis vers du skal synge i GU. Du er dig, og vi vil høre dig og 
DIN stemme! 

• Du har måske tekniske begrænsninger. Kend dem og følg dem, imens du 
træner dig op 

• Øv dig i fraseringer, der modulerer 
• Øv dig i at synge små lækre tekstløse bidder, du kan bruge flere steder 
• Hav fokus på, hvor det egentlig er smart at solisten lægger sig i 

akkorden i slutningen af en sang (Bjørnbak synes, at du skal lande på 
terts, kvint eller mystisk, især hvis koret lander på grundtonen) 

• Hvilke ord er det passende at improvisere med i en sang? Og hvilke kan 
du fx ikke bruge? 

• Dit mål med din øvning er, at nå til et punkt, hvor du ’bare’ lige synger 
hvad du føler (for). Hvor du så at sige hviler på din kunnen og leverer 
originale IMPROVISEREDE bidder til en koncert. Men det kræver, at du 
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arbejder dig op til et niveau du kan bruge til noget. Og undervejs vil 
meget af det du laver, være indstuderet. Det er ok  

 

3. tema – Parsang – hvordan deler man en solo? 

Det er meget sværere at være to på en scene sammen, end det er, at være 
alene. På en eller anden måde skal spotlyset deles – og noget af sangernes 
energi går til hinanden – man skal være opmærksom på hinanden for at kunne 
skiftes til at synge. Det kan være rigtig svært for en utrænet solist.  
 
Aftal noget på forhånd hvis erfaringen ikke byder til at tage den på rutinen – 
ELLER hvis I ikke kender hinanden så godt. Nej, faktisk: Aftal ALTID noget på 
forhånd! Det kan fx være: 

• 1 vers til hver. 1 omkvæd til hver. 4 takter til hver på skift 
• Du tager slutfills og jeg tager det der modulationssted 
• Nå vi synger der, tager du den høje tone og jeg den lave 
• Du synger langsomt jeg synge hurtigt? 
• Du spørger – jeg svarer?  
• Du bruger ord, jeg laver lyde? 
• Vi prøver at chase (efterligne hinanden med bittesmå variationer på 

instrumentalmåden?) 
• Du synger det hele, jeg danser? 

 
Det, I gerne vil undgå er: 

• Ingen af os synger i lang tid, fordi vi hele tiden tror, at den anden skal til 
at synge noget 

• Vi skråler begge i vilden sky og forvandler sangen til et kakafonisk kaos 
• Vi synger toner, der skærer så hårdt over hinanden, at det lyder 

mærkeligt 
 

4. lektion – Performance 

Nu er det nu! Prøverne er alvor og du skal præstere. Du må ikke glemme 
teksten, og nåede du nu egentlig at få gjort noget ved de der dårlige vaner, vi 
har talt om så mange gange? 

Før koncerten: 

• Forbered dig godt – det har du gjort, hvis du har arbejdet med alle 
punkter i de foregående kapitler  

• Hvis din stemme ikke har det godt: Sov så meget som muligt, snak så 
lidt som muligt, drik te og damp ansigtet i kamille.  

• Lad være med at hviske, men masser dig selv hårdt på brystkassen en 
halv time inden du skal synge.  

• Husk, at det er din KROP der skal bære støtten…så du skal føle dig frisk 
og i hopla. 



	  	  	  	  	  [SOLISTARBEJDE	  EFTERÅR	  2010]	  
4 

 
 

• Hvis du er nervøs, så brug en god ven/veninde i koret og få dem til at 
minde dig om at du er god nok og i øvrigt ekstra lækker i tøjet i dag. 

• Tag nogle dybe indåndinger. Tænk koncerten igennem på en positiv 
måde, hvor du ser dig selv smile og styre for vildt og publikum rejse sig 
og klappe og alt gå godt. Kør filmen helt frem til bagefter koncerten, 
hvor du giver knus til dem, du kender, og skal glad hjem igen.  

Under koncerten 

• Sørg for at stå godt. Smil til dine kor-kollegaer og hav øjenkontakt. Så 
glemmer du ikke nær så let nærværet.  

• Udvælg en eller flere yndlingspublikummer – kig ekstra meget på dem 
og lad dem fylde dig med sikkerhed: De smiler – så kan det ikke gå helt 
galt.  

• Prøv at lytte til musikken i de numre, koret synger inden din solosang. 
Hør bassen. Hør klaveret. Hvordan lyder det i dag?  

• Mærk dine fødder, når du træder frem. Pust dig op. Tænk: ”YES, nu skal 
I BARE LIGE HØRE hvad jeg har til jer, små rollingepublikummer, er I 
klar til at få håret tilbage og åben mund og polypper????” 

• Send så en kaskade af vellyd og energi ud i fjæset på dem og du vil 
opdage, at så snart du har sendt første lyskugle af sted, får du 30 tilbage 
og så kører det for dig… 

Efter koncerten 

• Vi har noget, der hedder 20-minuttersreglen! Den betyder: Det er 
STRENGT forbudt at sige noget som helst negativt om hverken din egen 
eller andres eller den samlede præstation de første 20 minutter efter en 
koncert. Du må hygge dig, falde ned, sige juhu og jubi. Men du må ikke 
kritisere. Det er supervigtigt, at du lader de positive oplevelser finde 
fodfæste, før du går i gang med fejlfinding og fortrydelser.  

• Det gælder også til din bedste veninde! Eller ven! Det er forbudt at 
stille sig hen i et hjørne og hvisketiske om alt det, vi skulle have gjort 
bedre. 

• Vi laver fejl. Det er den regel, du skal huske. Alle laver fejl. Men musik 
handler ikke om rigtigt og forkert – fejl eller ej…musik handler om 
glæde, energi, gode budskaber og fede toner og rytmer. Hvis du har 
smilet til publikum og de har smilet tilbage – så er ALT godt!  

• Derfor har vi også et andet udtryk: På en virkelig dårlig dag. Hvor alt 
går galt for os. Der er vi bare nede og skrabe på en fabelagtig.  

 

Bjørnbak, revideret E 2010.  

BEMÆRK VENLIGST – DETTE DOKUMENT ER KUN TIL GU-MEDLEMMER! 


