
EMBODIED VOICE af Nini Julia Bang

I denne workshop lærer du traditionelle flerstemmige sange fra lande som Georgien, Korsika, Bulgarien

og Ukraine. Igennem sangene vil du blive introduceret til at finde en dybere tilstedeværelse på scenen,

både som performer, sanger og musiker. Nogle af disse sange er blevet videregivet fra generation til

generation i mere end totusinde år.

Workshoppen har til formål at vække et lyttende nærvær og styrke forholdet mellem stemme og krop.

På workshoppen lærer du at synge fra kernen af din musikalitet og at improvisere med og udvide dine

vokale evner.

Workshoppen er for sangere der allerede har et godt kendskab til deres stemme, samt for performere og

dansere, der er nysgerrige på at åben mere for stemmens potentiale.

STED

Forsøgsstationen

TID

Lørdag d. 29. april kl 10.30-14.30

Søndag d. 30. april kl 10.30-14.30

PRIS

Early bird (ved tilmelding inden d. 3. april): 1050 DKK (950 DKK for studerende)

Efter d. 3. april: 1300 (1150 DKK for studerende)

NINI JULIA BANG
Nini har en Master i folkesang fra Danmarks Musikkonservatorium samt en bachelor i verdenssang - med

speciale i persisk sang - fra Musikkonservatoriet i Malmø. Fra 2006-2016 var hun fastansat sanger og

skuespillerinde i den internationale teatergruppe Teatr ZAR.

Nini er sangerinde og skuespillerinde i det amerikanske teaterkollektiv Source Material, der regelmæssigt

turnerer over hele verden med forestillinger og koncerter. Hun havde premiere på sin soloforestilling 'A

Thousand Tongues' som en del af Theatre Olympics 2016 i Wrocław, Polen. Forestillingen blev nomineret

til to teaterpriser ved den islandske teaterpris GRÍMAN 2018.

I 2018 udgav hun sit debutalbum under eget navn.

Hun er skaber og leder af Vokalgruppen NOOR samt korene Verdenskoret og KONUR.

Nini har bl.a. trænet under Mahsa Vahdat, Anne Rosing, Jim Daus Hjernoe (RAMA Vocal Centre), Gunlis

Ardevall (Estill Voice Training), Tempvs Fvgit og Pilpani familien.

www.ninibang.com

http://www.ninibang.com

