
 Vokal, Kor og Solosang 

Velkommen til linjen som har 
SANGSTEMMEN i fokus!
Jeg – linjelærer Serine Iversen, vil først få gratulere deg med skoleplass på linjen Vokal, kor
og solosang, eller kortere sagt; Vokal-linjen. Dette er en linje hvor vi synger MASSE, og elevene
utforsker og utvikler sin egen sangstemme. Jeg har vært lærer på linjen siden 2013, og kan gi
deg veiledning og undervisning som er med på å utvikle DIN stemme! Vi kommer til å jobbe
aktivt med sangteknikk gjennom hele året, slik at du skal bli både bedre og tryggere på din
egen stemme. Vi har flere konserter i løpet av året, og på skolen kan du stå på scenen i trygge
omgivelser.

 Linjen dreier seg i hovedsak om sang, men vi finner masse variert undervisning
innenfor temaet. Variasjon gjelder også for skolen generelt da du velger 2 linjer
og mange valgfag. På Vokal, kor og solosang gjør vi blant annet dette:

• Arrangerer huskonserter 
• Går på musikaler og konserter 
• Lærer grunnleggende sangteknikk
• Reiser til New York
• Lærer å improvisere 
•  Har induviduell sangundervisning 
• Synger flerstemt i grupper og i kor
• Arrangerer stor avsluttningskonsert med band 

• Synger i profesjonelt studio
• Synger ulike sjangre
• Låtskriving
• Kordireksjon
• Lærer om formiddling 
• Lærer mikrofonteknikk



Linjeturer:
Linjeturen vår går til musikk-metropolen, New 
York. Det er første gang Vokal reiser hit, og vi 
har store forventninger til dette reisemålet. Her 
skal vi hente inspirasjon gjennom musikalske 
opplevelser innenfor jazz, musikal, pop/rock og 
klassisk. Vi drar også på sightseeing, opplever 
Central park og spiser god mat!

Annet:
Linjen er for ALLE som liker å synge –  
uavhengig av nivå og erfaring. Her tar vi   
utgangspunkt i hver enkelt elevs nivå og jobber 
ut i fra det. Å ha det gøy med sang er en viktig 
del av undervisningen.

Linjelærer - litt om meg selv:                                       
Mitt navn er Serine Iversen, og har jobbet på 
skolen siden 2013. Jeg mener selv at jeg har  
kapret «Drømmejobben»! Sang og musikk, 
kjekke elever og en variert hverdag gjør
dette til en fantastisk arbeidsplass. Jeg er 32 
år, gift og har 4 barn. Jeg er utdannet adjunkt 

med  fordypning i 
musikk, og har også                   
sangutdannelse fra 
Complete Vocal  
Institute i Danmark. 
På fritiden synger og   
dirigerer jeg 
gospelkoret, Voice of 
joy. Gleder meg til et 
nytt og spennende år!

 

Kontaktinfo/spørsmål:
Ta kontakt med linjelærer Serine på telefon 
99367446, eller på  
serine.iversen@karmoy.fhs.no

Karmøy Folkehøgskule
- skolen hvor en velger 2 linjer!

HVA SIER TIDLIGERE  
ELEVER OM LINJEN:

Året på Vokallinja er et av de det 
mest givende årene jeg har hatt. 
Klasserommet var alltid fylt med glede, 
og man kunne være seg selv hele tiden. 
Men en utrolig flink vokallærer utviklet 
både jeg og alle mine medelever seg 
betydelig mye.

Oda Frøshaug:

Vokal var et av mine beste år. Jeg har 
alltid likt å synge, men jeg syntes aldri 
jeg var spesielt god til det. Da var det 
herlig å ha fokus på at man skulle ha 
det gøy, lære mer og utvikle seg videre, 
og ikke fokus på hvor gode alle var.

Mina Gui Kvamme Isdahl:


