Velg riktig repertoar for barnestemmen
Barnekoret er et unikt instrument, og det bor andre kvaliteter i det enn i voksenkoret. Repertoaret er i
stor grad med på å forme barnas stemmetekniske utvikling.
Velg repertoar med omhu og på barnas premisser. Da kan du som dirigent dyrke den unike
barneklangen og det genuint barnlige.
Ta visse hensyn når du velger sanger til koret. Velg repertoar som:
•

er skrevet for barnekor og som går i et relativt lyst leie

Barn på småtrinnet kan fint synge mellom c1 og f2. Gradvis kan de ned til lille a.
•

har relativt korte fraser

Hvis barna skal synge lange fraser må de lære å "korpuste".
•

kler en litt "luftig" klang

Barn bør ikke tette klangen på dette stadiet. Strupehodet og ansatsrøret er ikke ferdig utviklet. Det er
stor fare for at kompenserende muskler (dvs muskler som over tid vil kunne motarbeide en sunn og
hensiktsmessig stemmebruk) vil gå inn som "medhjelpere". Arbeidet med en tettere klang bør man
først begynne med etter stemmeskiftet, og da helst under veiledning av en kyndig sangpedagog. Det er
viktig med individuell oppfølging for å unngå at uhensiktsmessige stemmevaner oppstår.
•

ha gode og relevante tekster

Syng helst på norsk, og syng om temaer som opptar barna. På den måten sørger du for at barna får et
forhold til det de synger om. De lærer raskere dersom de forstår og liker tekstene.
•

Ikke krever for store dynamiske variasjoner

Husk at barns evne til å skape dynamiske variasjoner er begrenset. Barna har derimot mulighet til å
variere klangfarge for å skape kontraster og spenning i musikken. Bruk barnas følelsesliv bevisst. Hva
skjer med stemmen når vi er triste/glade, når vi ler/sukker? k
k

Bytt på stemmene
Dersom det er mulig, bytt på hvem som synger alt og sopran. På den måten får alle trent hele
stemmeomfanget sitt. I tillegg får alle den gehørsmessige gevinsten det er å synge andre stemmer enn
melodien. k
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