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FIREHUNDREDE MILLIONER
til kulturbærende institutioner,
men kulturministeren har
glemt sine musikskoler
Kulturminister Mette Bock vil have kulturen ud til hele
Danmark. En smuk tanke som gør musikskolerne til
indlysende medspillere som lokale kulturkraftcentre for
musikken i alle landets 98 kommuner. Ligeledes ønsker
Mette Bock at styrke børn og unges kulturelle dannelse.
Igen spiller musikskolernes fritidstilbud en afgørende rolle.
Musikskolerne møder vores yngste borgere fra det første
leveår og op til 24-års alderen og danner således en rød
tråd gennem børne, unge og voksenlivet. Hvilken uddannelse kan matche dette?
Ministeren har afsat 72,9 mio. til projekt: ”Kend dit land”,
hvor skolebørn tager rundt i bus og oplever Danmarks natur og nationale symboler. Men hvorfor er musikskolerne
ikke inkluderet i dette projekt? Det at spille musik øger
sprogfærdigheder, sociale kompetencer, kreativitet og koncentrationsevne, og hertil kommer musikkens egenart som
kunstnerisk udtryksform og som et af de fag, der træner
begge hjernehalvdele. Vi ser, at musikundervisningen i
folkeskolerne udsultes, og samtidig skæres musikskolernes
kommunale tilskud år for år. Det er derfor på tide at opprioritere faget. Intet land ønsker vel at blive et musikalsk
u-land uden en stærk og levende musikkultur.
Ministeren ønsker at styrke talentudviklingen inden for de
kunstneriske uddannelser. Igen står musikskolerne parate
til at varetage talentindsatsen via talentlinjer og MGK-centre. Dette arbejde er ligeledes blevet nedprioriteret økono-
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misk i en årrække trods det faktum, at det er en væsentlig
forudsætning for, at der eksisterer danske studerende på
vores musikkonservatorier.
Ministeren nævner også forskningsområdet. Igen et meget
relevant fokuspunkt, hvor vi på det musikpædagogiske
område halter langt bagefter de andre europæiske lande.
På de danske musikkonservatorier mangler der evidensbaseret musikpædagogisk forskning indenfor det instrumentale og vokale område. Skal der rettes op på dette, fordrer
det, at der fra politisk hold afsættes øremærkede midler.
Det er uomtvisteligt, at musikundervisningen i musikskoler
og på MGK er fundamentet under en levedygtig musikkultur i Danmark. De er musikkulturens fødestue og således
grundlag for hele den fødekæde, som er så afgørende for,
at vi også i fremtiden har danske professionelle musikere,
amatørmusikere og musikforbrugere. Ingen andre basistilbud end musikskoler og MGK-centre kan mestre samme
høje kompetenceniveau inden for musikpædagogik og
instrumentale færdigheder. Problemet for musikkulturen
er, at musikskolernes økonomi er blevet skåret helt ind til
benet over en lang årrække. Det betyder, at kvaliteten og
diversiteten i tilbuddene er kommet under pres. DMpF’s
vision er, at alle børn skal kunne gå i musikskolen i deres
skoleliv, uanset økonomiske vilkår og faglige forudsætninger. Hvis musikskolen skal være for alle, er der brug for
politisk handling bag de fine formuleringer. ■
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AMBITIØST SAMARBEJDE SKAL
SENDE FLERE ELEVER I MUSIKSKOLE

Af David
Efraim Poulsen

Hvor der fortsat er tørke i samarbejdet mellem musik- og folkeskole i flere
kommuner, blomstrer musikundervisningen i Assens kommune.
Fra august 2018 udvider Assens Musikskole samarbejdet med Vissenbjerg skole,
så det omfatter alle byens børn og unge til og med 6. klasse.
MUSIKSKOLEN besøgte Vissenbjerg skole på årets sidste skoledag for at møde
aktørerne bag det ambitiøse samarbejde.

Et musikalsk højdepunkt
1 - 2 - 3 - 4 lyder det fra slagtøjslærer Anders Kirk
Pedersen. De solbrændte sombreroklædte elever fra 4. B
har spændte stået spilleklar. Nu trakteres olietønder,
xylofoner, marimbaer og trommer med dansende køller
og stikker, og publikum sendes en tur til Sydamerika
med nummeret Samba Lelé - en overbevisende musikalsk
præstation, man normalt ikke forventer fra 4. klasse i en
dansk folkeskole.

indgår musikskolens lærere i valgfagsundervisningen for
7. til 9. klasse i fagene musik og musical.
”Fremover er musikskolen i berøring med 400 af skolens
elever om ugen, og hertil kommer samarbejdet med Vissenbjergs børnehuse” fortæller musikskoleleder Niels Thåstrup.

Vi er til afslutningskoncert på skolen beliggende på Fyns
højeste punkt, Vissenbjerg. Koncerten er kulminationen på
et års kompagnonsamarbejde mellem skole og musikskole.
Fra august udvides samarbejdet med Assens Musikskole,
så det omfatter alle musiktimer fra 0. til 6. klasse. Herefter
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Per Helding Madsen og Niels Thåstrup
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En skoleleder med sans for musik
Skoleleder Per Helding Madsen arbejder målrettet på at
opkvalificerer musikfaget. ”For ca. 15 år siden var jeg
på seminar med DAMUSA, og det gik op for mig, hvor
meget musik og musikundervisning betyder for børns
læring og udvikling”, fortæller han. Han fremviser stolt
skolens Multisal, som er bygget med det formål at skabe
en egnet ramme om den daglige morgensang og skolens
koncerter og musicals. Salens tilstødende musiklokale
tilhører uformelt musikskolens slagtøjslærer, Anders Kirk
Pedersen, som er en central person i udviklingen af kompagnonsamarbejdet mellem de to skoler.
”Musik er for alle”
I det veludstyrede slagtøjslokale møder vi Lukas Simmelgaard fra 8. klasse. Han fortæller om sit møde med
kompagnonsamarbejdet i 4. klasse. ”Jeg fik et fællesskab
via musikken og en lyst til at lære mere i musikskolen”,
siger han.

nej. Musikskolelærerne ser dog stor variation i tilgangen til
samarbejdet med musikskolen på de forskellige folkeskoler
i Assens Kommune.
”Musikskolen giver et fundament, man bygger
videre på resten af livet”
I Assens Kommune er musikskolen en vigtig del af kulturprofilen. ”Det at gå i musikskole giver et fundament, som
man bygger videre på resten
af livet”, siger Finn Brunse,
formand for beskæftigelse, erhverv og kultur. Han påpeger,
at samarbejdet kun er lykkedes
så godt, fordi musikskolen har
lagt et meget stort arbejde i at
Finn Brunse
skabe kontakt til folkeskolen.
For at booste samarbejdet mellem kulturinstitutioner
og folkeskole har Assens Kommune søsat puljemidlerne
Kultur i børnehøjde. Finn Brunse præciserer, at det er
politikernes opgave at sikre ressourcer. ”Vi prioriterer
musikken, fordi vi tror på, at det vil afsætte positive spor
i samarbejdsrelationerne”. Han mener, det vil give eleverne den bedst mulige start på livet med læring i gode
sociale og kreative færdigheder.

Lukas Simmelgaard og Anders Kirk Pedersen

Lukas Simmelgaard er glad på vegne af alle de elever, der
nu får en musikskolelærer ind i deres ugentlige musiktimer.
”Musik er ikke for en bestemt årgang, men for alle”.
Han oplever, at musikskolelærerens instrumentfaglige
vinkel er meget motiverende. Slagtøjslærer Anders Kirk
Pedersen vil gerne hjælpe endnu flere elever til at spille
musik. ”Men”, siger han, ”heldagsskolen er en kæmpe
hurdle, fordi eleverne er trætte, når de endelig har fri fra
skole”. Han drømmer om, at instrumentalundervisningen
i fremtiden bliver en naturlig del af elevernes skoledag.
En samarbejdskultur med åbenhed og tillid
”Det handler om at have tillid til hinanden og være
åbne og imødekommende”, siger skoleleder Per Helding
Madsen. Han mener, at det er vigtigt for samarbejdet,
at musikskolen er en integreret del af fællesskabet og
kulturen på skolen. Derfor inviteres musikskolens lærere,
som en naturlig del af de ansatte, også med til personalefesterne.
Lærerne fra musik- og folkeskole oplever ingen topstyring
i samarbejdet. ”Idéerne kommer nedefra, og så udvikler
man på dem”, siger de og fortæller, at de sjældent får et
Musikskolen • nummer 5 • 2018

Musikskoleleder Niels Thåstrup tror ikke på drypvise projekter. De giver efter hans opfattelse ikke mulighed
for den progression, der er helt afgørende for
elevernes musikfaglige udvikling.
Et godt match
”Musik- og folkeskolemusiklærere er et rigtig godt match,
når de supplerer hinanden”,
siger musiklærer på Vissenbjerg
skole, Helle Estdahl. Hun mener, at det er vigtigt, at begge
parter tager et pædagogisk
ansvar. ”Musikskolelærerne
behøver faktisk ikke være så
bange for den pædagogiske
Helle Estdahl
del”, siger hun. ”De gør allerede mange af tingene i instrumentalundervisningen”.
Folkeskolelærerne skal også på banen, mener hun. ”Nogle
folkeskolelærere kan godt blive lidt skræmte af, at der
kommer en, der er meget dygtigere til at spille”. Hun mener, at de forskellige uddannelsesbaggrunde er en styrke
for samarbejdet, når man er åben om sine svagheder.
”På musikkonservatoriet lærte vi desværre ikke noget
om holdundervisning og klasseledelse”, fortæller
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stemme og finde en fælles struktur på undervisningen,
og det sker ikke lige overnight”. De mener det vil være
godt at skemalægge sig ud af problematikken.

8 musikskolelærer Jeanett Astrup Thimm, som mener, at de
kompetencer burde være en del af uddannelsen.
Musikskolen forbinder børnehave og folkeskole
Jeanett Astrup Thimm arbejder både i børnehusene og
skolens indskoling i Vissenbjerg. ”Jeg er en tryghedsskabende faktor for de små nye elever på skolen, fordi
de kender mig i forvejen”, fortæller hun. Hun oplever, at
musikskolen forbinder dagtilbud og indskoling. Gevinsten for musikskolen er en kæmpe
berøringsflade med pædagoger,
elever og lærere. Jeanett Astrup
Thimm tror, at det udvidede samarbejde samt læreplanerne vil sende
flere børn med et højere musikfagligt niveau end tidligere ind i musikskolen. Musik i børnehøjde giver
eleverne kompetencer inden for
musik gennem bevægelse, sang
Jeanett Astrup Thimm
og teori helt nede fra 0. klasse.

Musikskoleleder Niels Thåstrup mener, at det nye,
udvidede samarbejde, hvor skole- og musikskolelærere
er sammen på skolen i mange timer, skaber gode og
nødvendige rammer for den fælles forberedelse.
”Skolens lærere er på skolen 40 timer om ugen” siger
Per Helding Madsen og mener, at det giver rig mulighed
for fælles forberedelse.
Lærer- og elevmangel nødvendiggør samarbejdet
Skole og musikskole deles fifty-fifty om lønudgiften til
musikskolens kompagnonlærere. Det giver en udgift til
begge institutioner. ”Kigger vi på det store billede, kan
samarbejdet ikke gøres op i kroner og ører”, mener skoleleder Per Helding Madsen.

Kompagnonsamarbejdet giver en enorm
kompetenceudvikling for mine medarbejdere,
og samtidig udvikler vi musikkulturen på skolen

Per Helding Madsen

Læs lærerplanerne her.
Musikskolen løfter folkeskolens musikkultur
”Kompagnonsamarbejdet giver en enorm kompetenceudvikling for mine medarbejdere, og samtidig udvikler
vi musikkulturen på skolen”, fortæller skoleleder Per
Helding Madsen.
Folkeskole- og musikskolelærere spiller fx sammen til
morgensang, så eleverne oplever instrumenterne live.
”Den oplevelse skaber en naturlig interesse for at spille
musik på skolen”, mener violinlærer Rasmus Nilsen. Han
ser en fordel i at kende børnene fra skolen, inden de
bliver soloelever i musikskolen. ”Når vi kender elevernes
faglige niveau fra kompagnonsamarbejdet, kan vi målrette musikskolens instrumentalundervisning”.

Musikskolelærer Rasmus Nielsen er glad for de mange timer
på skolen, men han er ikke blind for realiteterne. ”Det er
ikke kun af lyst, men også af frygt for at slide skolens musiklærere ned, at de bruger os musikskolelærere”, siger han.
Musikfaget har længe været nedprioriteret på læreruddannelsen, og resultatet er akut mangel på linjefagsuddannede musiklærere. For få år siden var der syv

Linjefagsmusiklærer Signe Lind er glad for de nye instrumenter, der er kommet på skolen. ”Jeg har aldrig kunnet
fordrage violin, før jeg mødte Rasmus fra musikskolen”,
fortæller hun.
Samarbejde kræver fælles forberedelse
Planlægning og aftaler om, hvem der gør hvad, er nødvendigt, når man samarbejder. Musikskolelærer Jeanett
Astrup Thimm har oplevet det som en logistisk udfordring at kunne mødes. Skolens musiklærere Helle Estdahl
og Signe Lind er meget enige: ”Vi skal forventningsaf-
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musiklærere på Vissenbjerg skole, nu er de tre tilbage.
Per Helding Madsen er personligt udfordret på at finde
linjefagsmusiklærere, da der ikke har været en eneste
ansøger de sidste fem år. ”Hvis mine musiklærere skal
nummer 5 • 2018 • Musikskolen

holde, skal de have en musikskolelærer at læne sig op
ad”, erklærer han. For musikskolen handler samarbejdet
om at rekruttere nye elever, fortæller musikskoleleder
Niels Thåstrup.

I Assens Kommune tager formand for beskæftigelse,
erhverv og kultur, Finn Brunse, godt imod DMpF ’s vision.
”Alle børn skal have muligheden for en kunstnerisk,
musisk og kreativ oplevelse i deres skoletid”.

DMpF’s vision: ”Alle børn skal spille i musikskolen”
Koncerten på Vissenbjerg skole er slut, og at dømme efter deltagernes glade smil, ivrige snakke og skulderklap,
tager de alle noget med sig. Musikken har atter ageret
fælles kulturel referenceramme og skabt en samhørighed
på tværs af individuelle forskelle.

Musikskoleleder Niels Thåstrup er enig, men ønsker
helårlige undervisningsforløb og påpeger, at brugerbetalingen skal helt væk, hvis musikskolen skal være en
mulighed for alle børn.

http://musikskolenforalle.dk
Samarbejdet mellem Assens Musikskole og Vissenbjerg
skole kan ses som et ambitiøst skridt på vejen mod visionen om, at ”Alle børn skal spille i musikskolen”.
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”Når man er opvokset med musik og dagligt oplever dens
forcer, mener jeg, at det er en fremragende vision”, siger
musikskolelærer Rasmus Nielsen. Han tror, at samarbejdet
med folkeskolen er en del af planen, hvis musikskolen skal
nå ud til alle børn. Spørgsmålet, som melder sig, er så:
Hvordan forankres samarbejdet mellem folke- og musikskole, så det bliver langtidsholdbart og modstandsdygtigt
over for skiftende politiske vinde, økonomiske omprioriteringer eller ledelsesmæssige kursskift? ■
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Det er en af sommerens varme og solrige eftermiddage,
og jeg er på besøg hos Merete Westergaard, der byder
på kold hyldeblomstsaft i sin lyse stue. Rummet prydes af
et stort Hindsberg-flygel og en fin gammel baslut. Der er
mange bogreoler og kunst på væggene.
Af Kirsten Brunbech

Hørelæreprofessor og pianist Merete
Westergaard har rundet de firs år denne
sommer. Hun er stadig aktivt udøvende
musiker og har netop indspillet en cd med
sin klavertrio.
Om musikpædagogikken siger hun, at ikke
alle musikere har evner for at undervise.
MUSIKSKOLEN har været på besøg i hendes
store lyse lejlighed i hjertet af Østerbro i
København. Hjemmet har igennem mange
år dannet ramme om et aktivt liv – både
som underviser og udøvende musiker.
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Professoren er en livlig dame, der udtrykker sig hurtigt og
energisk, når talen falder på livet med musikken.
”I min tid lå det i luften, at alle skulle uddannes til pædagog helt fra starten af uddannelsen men det var ikke min
holdning”, siger Merete Westergaard og beretter om en
lille episode fra sin tid som rektor på musikkonservatoriet:
”Der kom en studerende op på rektors kontor. Én, der
ikke havde fået så høj karakter til afgangseksamen
- ”Jeg kan ikke råde dig til at søge videre”, sagde jeg.
- ”Nå, så skal jeg jo være pædagogisk”.
- ”Ja, hvis du kan blive det, men jeg har indtil videre
ikke rigtig set nogen pædagogiske evner. Men det må
tiden jo vise!”
Da gik han noget slukøret ud af lokalet”.
Pædagoguddannelsen skulle ikke være fordi, man ikke
var god nok til at spille. Det skulle være fordi, man havde
nummer 5 • 2018 • Musikskolen

evner for og lyst til at undervise. Og det kræver, at man
er god til at spille på sit instrument, mener hun.
”Til gengæld var jeg meget imod det, ministeriet krævede, at de skulle være prædestinerede pædagoger, når
de som syttenårige violinelever søgte ind på konservatoriet. De kom jo for at blive så dygtige som muligt på
deres instrument.
Man kan ikke være pædagog, før man selv kan sine ting!
Så kan man få lyst til at lære andre noget.
Men det var at tale for døve øren, for det drejede sig om
at få nogen ud, som meget hurtigt havde noget erhverv.
Det har hele tiden været en anstødssten, om man kan
blive det ene eller det andet. Og der må jeg bare sige,
at det er sør'me ikke alle, der er pædagoger, eller skal
være det”.
Hørelæreprofessorens store glæde ved musikpædagogikken skinner tydeligt igennem, når hun fortæller om
sin tid på konservatoriet. Og hun erklærer da også uden
tøven, at hun har dedikeret sit liv til at undervise.
Inden mit besøg hos Merete Westergaard har jeg talt med
en af hendes tidligere elever, en klassisk guitarist, som bevidner, at hun havde et stort talent for det pædagogiske:
”Merete Westergaard var en fantastisk inspirerende
lærer. Hun var altid i godt humør - og indstillet på at
møde eleverne, hvor de var. Hun var tålmodig og god til
at graduere opgaverne. En meget begavet person og en
samvittighedsfuld lærer i ordets bedste betydning, Man
havde respekt for hende – og kom helst ikke, uden at
have forberedt sig. Der var en god stemning på hendes
hold”, fortæller han og tilføjer: ”Og så var hun en fantastisk pianist!”
Hun startede som vidunderbarn; begyndte at spille klaver
i en alder af to år – før hun kunne tale. Forældrene
opdagede tidligt deres datters talent for at musicere. En
søndag morgen blev de til deres store forbavselse vækket
af klaverspil. Tonerne var de døgnmelodier, den unge
pige i huset havde gået og nynnet. Det viste sig at være
den lille Merete, der havde sat sig til tangenterne og spillede melodierne efter gehør.

Klaverdebut som sekstenårig
Den unge Merete var både fokuseret og målrettet. Hun
debuterede med flotte anmeldelser som pianist i en alder
af seksten år. Og to år efter fik hun et fransk statsstipendiat efter at have bestået fransk eksamen (hun havde på
eget initiativ lært fransk hos en præstefrue i Odense).
Efter studier i Paris – og senere også i Rom – rejste hun
rundt i Danmark og gav koncerter.
Men tidligt erkendte den unge pianist, at en karriere som
udøvende kunstner også ville kræve mange udenlandsrejser. Dette var ikke foreneligt med en hjemmebase og et
hjemmeliv med børn - hvilket også stod på ønskelisten.
Derfor søgte hun i en alder af enogtyve år ind på klaverpædagogisk kursus på musikkonservatoriet.
Og efter hele livet at have fået soloundervisning og gjort
tingene alene, oplevede hun nu glæden ved at blive inspireret af - og være sammen med - ligesindede kammerater.
Klaverpædagogik og hørelære på konservatoriet
”Det var dejligt at være en flok studerende sammen.
Hørelære var et bifag, som var nyt for mig. Tidligere professor og komponist Svend Westergaard var lærer, og jeg
blev meget begejstret for det fag. Under studiet fik jeg
et lille vikariat som pianist i Danmarks Radios Kor. Og her
var det spændende at opleve, hvad hørelære kunne gøre
for indstudering af svære rytmer og vanskelige tolvtoneværker af blandt andet Webern og Schönberg. Jeg blev
så tændt på det fag, at jeg to dage efter min klaverpædagogiske eksamen meldte mig til hørelærepædagogisk
kursus – endnu en toårig uddannelse”.
Efter endt uddannelse blev Merete Westergaard hørelæretimelærer på konservatoriet. Det var i de glade tressere,
hvor økonomien var god, og en dag fik hun til sin store
overraskelse et brev om, at nu var hun blevet udnævnt til
docent på fuld tid.
Indstuderingsteknik, en nyskabelse
Docenten fik i løbet af årene bevilling til at lave kurser i
indstuderingsteknik i en forsøgsperiode. Tanken var, at
de studerende ved hjælp af de øvrige obligatoriske bifag:
Musikhistorie, formlære og teori, skulle lære at læse
og indstudere hurtigere ved et trænet gehør og UDEN 8

Stemmen er lys og behagelig, mens hun fortæller: ”Jeg
har været i lærerhænder helt fra fødslen. Der var musik i mit hjem. Og som fireårig spillede jeg til min mors
elevkoncert”.
Faderen var skoleinspektør og moderen havde elever i
hjemmet og underviste i sang og klaver.
”Først underviste min mor mig, og da jeg så ”trængte til
at komme i byen”, som hun sagde, kom jeg til lærere i
Odense og København. Og fra 12-års alderen var Esther
Vagning min lærer. Hun udvirkede en meget stor pædagoggerning og var et fantastisk fint menneske, der var
dybt engageret i sine elever”.
Musikskolen • nummer 5 • 2018
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Portræt
8 brug af instrument i første omgang - og derved undgå
nodefejl og på sigt få et større repertoire. Der er normalt
mange noder i et klaverpartitur!!
”Klaveret anvendte jeg meget i hørelæreundervisningen. Det var primært tastespillere, jeg underviste, og jeg
forklarede de studerende, hvor vigtigt det var at have
et stort repertoire, inden de sprang ud som solister eller
diplomater (altså med diplomeksamen!). De skulle have
noget at byde på, når de kom ud i det pulserende liv. Én
enkelt klaverkoncert eller ét koncertprogram var ikke nok
at kunne præsentere sig med bagefter.
Det kunne foregå på følgende måde: Den studerende
sad ved et bord og skulle læse et partitur og danne sig et
indtryk af, hvordan det ville lyde, for at træne gehøret og
iagttagelsesevnen. Jeg anvendte f.eks." 7 små klaverstykker" af Niels Viggo Bentzon, hvor jeg pegede på: Hvor
adskiller det, og hvor er det det samme, og hvor er det
måske transponeret. Find ligheder og forskelle, og prøv
via partiturlæsningen at økonomisere med din læsning
og få et sikrere overblik over nodeteksten”.
Ikke et tørt dikke-dakke -fag
Merete Westergaard relaterede til forskellige musikværker i sin hørelæreundervisning, når eleverne skulle lære
vekslende rytmer og
taktarter. For eksempel for orkestermusikerne: ”Historen om
en soldat” og ”Sacre
du printemps”.
”Når de så kom i
orkesterskolen, havde
de stiftet bekendtskab
med det repertoire.
Det var noget, jeg
talte med dirigenterne
Arne Hammelboe og
Dan-Olof Stenlund
Merete Westergaard spiller,
om. Jeg fik deres rei en alder af 11 år, Mozarts
pertoireplaner for det
Klaverkoncert i A-dur
kommende år, og så
kunne jeg vælge værker med passager, som var rytmisk
eller melodisk vanskelige at udføre, og arbejde med det i
mine timer.
Overskriften for mig har været kombinationen af hørelære og de studerendes musikrepertoire indenfor de
forskellige genrer. Faget har optaget mig hele livet, fordi
jeg altid har relateret til musikken. På den måde er det
ikke blevet et tørt ”dikke-dakke-fag”.
Jeg tog bulgarske rytmer, rumænske folkesange, og det
melodiske, det tonale med de smukke lieder og de danske
sange, vi har; Heise, Weyse, Lange-Müller. Vi brugte dem
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til bladsang, og de lærte også akkompagnementerne og
spillede til hinanden.
Det var gesamt-undervisning; musikken og det teoretiske
blev kombineret”.
Hørelæreprofessor
I 1992 blev Merete Westergaard professor, og så kom
forskningsdelen med. Hun lavede kompendier med bl.a.
polyrytmesæt af forskellige værker op gennem musikhistorien. Så der var et fuldt repertoire, pianisterne og
andre instrumentalister kunne øve sig på efter at have
studeret f.eks. Jersilds polyrytmebog.
”Hvor meget, det blev brugt, ved jeg egentlig ikke. Det
var vist mest for, at vi kunne opfylde kvoterne om forskning i stillingen, at det blev sat i værk og effektueret. Jeg
har i hvert fald oplevet, at der på rektors forkontor lå et
støvet eksemplar i vindueskarmen. Og så måtte jeg jo
sige, ”er det ikke meningen, det skal ned på biblioteket,
og så forhåbentlig udlånes til nogen!””, siger hun og ler.
I en årrække var professoren også prorektor og siden rektor i en treårig periode. Hun var den sidste demokratisk
valgte rektor. Derefter blev det kulturministeriet, der efter
et bedømmelsesudvalgs afgørelse ansatte en rektor for
konservatoriet. ”Man skal have det fulde ansvar og den
fulde kompetence som rektor. Det havde jeg ikke i praksis. Der var en juridisk uddannet administrator, hvilket
lagde op til et delt ansvar, og det gjorde det vanskeligt”,
erindrer hun om den periode af sin karriere.
Først håndværk, så kunst!
Når Merete Westergaard ser tilbage, synes hun, at konservatoriet fungerede musikalsk godt i hendes tid. Der
kom mange gode folk ud. Det var gode, solide, længere
og bredere uddannelser end nu, forklarer hun.
”Der er skåret gevaldigt ned på hele bifagskomplekset.
Og det mener jeg, er en stor fejl. Det er jo i den grad en
støtte til hovedfaget. Hvis ikke, de skal have bifag, kan
de lige så godt gå til soloklaver ude på Gammel Kongevej! (- som vi sagde i gamle dage.) Konservatorieuddannelsen er jo en samlet uddannelse, og du skal kunne dit
håndværk, før du kan kunsten!

Merete Westergaard giver koncert
på et af de gamle instrumenter
fra Musikhistorisk Museum
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Du skal kunne musikhistorie, vide hvilke stilarter, du spiller
i, kende stilarterne melodisk og harmonisk. Du skal vide,
hvad du har med at gøre, når du sætter dig hen og skal
foredrage et stykke musik”.
Musikhistorisk Museum
Gamle instrumenter har også Merete Westergaards interesse. Hun har i en årrække været medlem af bestyrelsen
for Musikhistorisk Museum. Museet rummede i tresserne
Carl Claudius’samling af gamle instrumenter, og dem
blev hun meget begejstret for at spille på.
”Conrad Graf var instrumentbygger i Wien på Beethovens tid og kendte ham personligt. De var af og til ude
at spise frokost sammen”, fortæller hun. ”Et af hans
instrumenter fra omkring år 1827
spillede jeg på og fik gode anmeldelser. Siden lavede jeg
mange indspilninger på de gamle instrumenter. Blandt
andet på et Pleyel-flygel, som var et af Chopins foretrukne flygler”.
Hørelæreprofessoren tog også tit sine elever med ud på
museet. Man forstår bedre klangmuligheder, pedalbrug
og så videre, når man ser de instrumenter, musikken
er skrevet til, forklarer hun. ”Chopins pedalbrug er for
eksempel helt speciel. - Og der var normalt 5-6 oktaver
på de gamle instrumenter. Det tager Beethovens sonater
højde for ved tonale omlægninger i "Reprisen", bare for
at nævne noget..”
I dag er der skåret kraftigt i bevillingerne til Musikhistorisk Museum. Det er nu bare blevet en underafdeling af
Nationalmuseet, og det er en skam, mener hun. ”Nu er
tasteinstrumenterne staldet op på podier, og man spiller
ikke på dem mere. Det er meget trist. De står og forfalder, når de ikke bliver holdt ved lige og spillet på”.
En aktiv pensionist
Merete Westergaard underviser stadig hvert år på ugekurser for Dansk Kammermusik Forbund. Og på trods af
lidt gigt i fingrene fortsætter hun også klaverspillet med
sin trio.
En imponerende vitalitet stråler ud fra den firsårige
kvinde, mens hun sidder og fortæller om sit liv, og det
er fristende at spørge, hvordan hun bærer sig ad med at
holde sig i så god form.
Samvær med den yngre generation, nævner hun som en
stor kilde til glæde. Hun har to børn og fem børnebørn,
som er meget stimulerende og livsbekræftende at være
sammen med.
Og så er der gymnastik og sommerhuset på Langeland,
hvor hun både dyrker vandgang og lange gåture..
Udover musikken har hun også stor interesse for kunst
og kultur. Thomas Mann og Murakami er nogle af yndlingsforfatterne. Den åndelige side af tilværelsen er også
en vigtig ingrediens i Merete Westergaards liv. Kirkelivet
har fyldt meget, siden hun blev pensioneret for femten år
Musikskolen • nummer 5 • 2018

siden. Det har ført til posten som menighedsrådsformand
i Garnisons Kirke. Dér har hun har været med til at lave
kirkehøjskole og kirkebio med foredragsrækker, hvor der
vises film med fokus på åndelige og religiøse spørgsmål.
Rejselysten er stor. For nylig gik turen til Paris på en nostalgirejse.
Der har gennem årene været mange ophold i klosteret
San Cataldo i Italien. Hun har rejst hele vejen gennem
Syrien og Jordan og studeret arabisk kunst undervejs.
Næste måned går turen med familien til Andalusien, hvor
den mauriske kunst skal undersøges på nærmeste hold.
Merete Westergaard ser tilbage på et spændende liv, og
med et smil siger hun: ”Og var det ikke blevet musik, så
var det blevet sprog, for det interesserer mig også meget”.
Alligevel giver hun udtryk for sin store taknemmelighed over
at have levet et liv i musikkens og pædagogikkens tjeneste. ■

? Fakta

Merete Westergaard
Født den 26. juni 1938 i Fruens Bøge.
Uddannet af pianist Esther Vagning. Debut 1954.
Studier i Paris og Rom.
Musikpædagogisk klavereksamen: 1961,
hørelærepædagogisk eksamen: 1963.
Timelærer ved det Kgl. Danske
Musikkonservatorium: 1964.
Docent samme sted: 1966.
Professor i hørelære: 1990.
Prorektor; 1976-78 og 1986-88.
Rektor: 1989-1992.
Har optrådt som pianist siden 1944. Koncerter i
ind- og udland.
Grammofonplade- og cd-indspilninger.
Har været medlem af bestyrelsen for
Musikhistorisk Museum, Claus Claudius Fond og
Dansk Studiefond.
Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1975.
Menighedsrådsformand ved
Garnisons Kirke 2003-2018.
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Om det forunderlige som kan
skje når ordene stilner og musikken tar over:

NOK SNAKK
Tekst:
Kristine Hovda

Foto:
Anniken C. Mohr

Uddrag af artikel fra den norske avis «Klassekampen»
Utvikling: Musikk og dans kan gjøre oss smartere og
mer kreative. Pianolærer Berit Vik ble helbredet for
hjerneskade.
Det er ganske sprøtt, altså.
I foajeen på Haukeland universitetssjukehus i Bergen viser
Berit Vik (70) fram e-posten som bekrefter invitasjonen
fra Washington i USA. Vik er invitert til å holde innlegg
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på verdens største konferanse for rehabilitering av pasienter med traumatiske hodeskader.
Denne våren forsvarer pianolærerinnen fra Sandnes sin
doktorgrad innen fagfeltet nevrologisk musikkterapi og
nevropsykologi, der hun viser at pasienter med lettere,
kronisk hjerneskade kan bli fullstendig helbredet ved å
spille piano.
Våren 2015 underviste hun sju pasienter og en frisk
kontrollgruppe i notespilling på piano. Deltakerne møtte
til undervisning to ganger i uka med beskjed om å øve
minst 15 minutter hver dag. En kontrollgruppe av friske
deltakere som ikke spilte piano, var også med i studien.
Alle pasientene hadde falt helt eller delvis ut av arbeidslivet og hadde vært dårlige i minst to år, tida det vanligvis
tar før man ser om en hjerneskade kan leges av seg selv.
Noter til forbedring
Til å begynne med fikk de fort vondt i hodet av den
krevende arbeidsoppgaven og orket ikke holde på så
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lenge. Men problemene med hodepine avtok, de ble mer
utholdende og kunne øke treningsøktene i løpet av de
åtte ukene undervisningen varte.
Ingen av dem kunne noter fra før. Vik testet dem før og
etter pianoundervisningen, både i MR-skanner og med
nevropsykologiske prøver for å måle hukommelse og
evne til konsentrasjon.
Resultatene var oppsiktsvekkende. Pasientene med
hjerneskade trente opp oppmerksomheten og konsentrasjonen til et nivå tilsvarende de friske personene i begge
kontrollgruppene. Seks av sju deltakere i pasientgruppa
kunne vende tilbake til arbeidsliv og skolegang etter opptreningen. De friske personene som hadde spilt piano,
økte også hjernefunksjonen tilsvarende, til de var langt
kjappere enn kontrollgruppa som ikke spilte piano.
Alt dette har Berit Vik imidlertid visst siden 1987. Da ble
pianolærerinnen selv påkjørt av en bil og gitt opp av legene.
Den forunderlige musikken
Hva er det som skjer når vi lager og lytter til musikk? Og
hvorfor kan vi bli både rørt og beveget og til og med
helbredet av hjerneskade ved å spille?
Det siste har med dette å gjøre: Utøvende musikere har
en tjukkere hjernebjelke, altså forbindelse mellom hjernehalvdelene, enn ikke-musikere. Det gjør at utvekslingen
av informasjon mellom hjernehalvdelene går raskere, og
assosiasjonsevnen og kreativiteten er bedre utviklet. Det
samme er evnen til å sile informasjon, ta beslutninger og
gjennomføre dem. Å spille etter noter er som en intensiv
treningsøkt for hjernen.
– Vi hadde ikke piano da jeg var liten. Men far klatret
opp i et tre for å få inn BBC World, og hver kveld sovnet
jeg og søsteren min til lyden av Beethoven på radioen,
forteller Berit Vik.
Hun vokste opp på Hinna utenfor Stavanger med
musikkinteresserte foreldre. Da hun var seks år, kikket
Berit inn vinduet i barnehagen like ved og oppdaget at
der sto det et piano. Hun husker så godt hvordan hun
tok mot til seg, banket på og spurte om hun kunne få
komme inn og prøve det. Det fikk hun, og Berit spilte alle
barnesangene hun kunne, etter hukommelsen. Da hun
var ti år, kjøpte foreldrene et piano, og da begynte Berit i
pianoundervisning.
– Min største drøm da jeg var ti år, var å bli pianolærer
og husmor, sier hun.
Da Berit var 15 år, døde faren. Hun dro til London, jobbet
som au pair et år, la bort pianodrømmen og fikk seg
jobb i oljebransjen da hun kom tilbake til Stavanger. Ti
år og fire barn seinere tok hun opp musikken igjen, med
musikk grunnfag på konservatoriet i Stavanger. Da den
yngste datteren var fylt fem, startet Berit sin egen, private
pianoskole. Og så skulle hun bare besøke den eldste
datteren, som da var flyttet på hybel på Hundvåg, like
utenfor Stavanger.
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Det var en onsdag formiddag, det er over 30 år siden nå,
men hun husker det som det var i går. Midt oppe på Engøybroen ble hun påkjørt bakfra av en bil i stor fart. Berits
bil kolliderte i bilen foran.
– Jeg husker nesten ingenting fra selve ulykken, sier hun.
Dette har hun aldri fortalt offentlig: at det er hennes
egen opplevelse som ligger til grunn for doktorgraden
hun har kjempet så hardt for å fullføre. Selv ikke veilederne hennes, professorene på Haukeland, har hørt
denne historien. Men slik var det: Berit Vik ble påkjørt i
stor fart på Engøybroen og ble fraktet rett til sjukehus
med alvorlig hjernerystelse. Etter hvert som det første
sjokket og smertene la seg, oppdaget hun at korttidshukommelsen var borte. Det samme var retningssansen.
– Men det rareste var at jeg helt hadde mistet evnen til å
lese noter. Jeg så på notearkene, og det var som å se på
bokstaver i et annet skriftspråk. Det var helt borte.
Alt er kropp
Det er ikke tilfeldig at ordet for å spille kan bety både
musisering og lek. Slik er det også på svensk, tysk og
engelsk og mange andre språk. Denne leken skaper altså
nye koblinger i hjernen og styrker kognitive evner som
hukommelse og oppmerksomhet.
En av dem som har ivret mest for å lære norske barn leken, er professor Jon-Roar Bjørkvold. Eller: strengt tatt er
det kanskje foreldrene han har ivret mest for å opplyse.
Barna kan det allerede.
Bjørkvold har for alltid skrevet seg inn i den norske sagaen
med pedagogikkboka «Det musiske menneske» fra 1989.
Da det i høst ble kjent at sang ikke lenger står i skolenes
læreplan, gikk det et ras gjennom musikkprofessoren.
– Å være tett på et lite barn kan åpne øynene for hva
musikk og læring handler om. Kroppen er instrumentet.
Den må holdes stemt, fysisk og psykisk. Ustemte barn gir
ustemte liv og ustemt læring. Alt er kropp, sier Bjørkvold.
Han reiser seg fra kjøkkenbordet og går ut i stua. I et
hjørne står et Steinway-flygel, kjøpt for pengene han
tjente på «Det musiske menneske». I et annet hjørne står
en ustemt cello. Bjørkvold peker på celloen.
– Prøv å spille, sier han.
Journalisten setter seg ned og lar buen gli over strengene. Det høres ikke bra ut. Og det er Bjørkvolds poeng.
– Det er helt bakvendt å lære unger bokstaver og terpe
på grammatikk før de har lært språket. Og hvordan lærer
unger? Ved lek! Ved sang og musikk, ved rytmer og dans
og kroppslig utfoldelse, sier han.
Bjørkvold ivrer for å slippe taket i de ytre rammene for læring: notelesingen, grammatikkprøvene og måloppnåelsesskjemaene, og la leken, musikken, rytmen og sangen være
utgangspunktet for all læring. Derfor er det med sorg
han snakker om utviklingen i skolen. Mer fokus på læring
i barnehagen, lengre skoledager, flere tester. Mer stillesitting, mindre bevegelse. Mindre sang og musikk, færre
estetiske fag i skolen, mer teori inn i de estetiske fagene. 8
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8 – All læring foregår i det ubevisste. Det starter helt ved
mors bryst, når barnet etterligner mors sang og prat
og kommuniserer tilbake via sang. All læring er derfor
også grunnleggende sosial. Det handler om å lære noe
for å komme seg inn i flokken. Tar vi bort leken og
det kroppslige fra skolen, tar vi bort hele potensialet
for læring. Derfor er jeg så oppgitt over utviklingen i
skolen, og derfor er jeg så opptatt av å bevare sangen i
skolen, sier Bjørkvold.
Helbredet seg selv
Pianolærer Berit Vik forteller om den tunge tida etter at
hun ble påkjørt av en bil og skadet hodet.
– Jeg kunne gå i butikken og bli stående der uten å vite
hvor utgangen var. Jeg måtte skrive ned absolutt alt jeg
skulle i løpet av dagen, så jeg ikke skulle glemme det.
Med små barn i hus var det ikke så lett, sier hun.
Etter to år var de verste hodesmertene borte, men hukommelsen var like dårlig. Det samme var evnen til å lese
noter. Legene på sjukehuset erklærte henne 40 prosent
medisinsk ufør og 100 prosent arbeidsufør. Det var et
hardt slag for kvinnen som bare et år før trafikkulykken
hadde oppfylt drømmen om å undervise i pianospilling.
– Jeg fikk oppfylt begge drømmene mine, først ble jeg
pianolærer, så ble jeg hjemmeværende husmor. Men det var
kanskje ikke helt på den måten jeg hadde sett det for meg.
Ektemannen var helikopterpilot og jobbet to uker på, to
uker av i Nordsjøen. Ukene alene med barna var vanskelige. Noe av det tyngste var savnet etter å lære seg nye
sanger på pianoet.

? MUSIKK OG DANS

• En OECD-rapport fra 2013 slår fast at
undervisning i estetiske fag, som musikk, dans
og drama, har god effekt på skoleprestasjoner i
alle fag. Estetiske fag fremmer kreativ tenkning
og innovasjon, kritisk tenkning, motivasjon,
god psykisk helse og selvfølelse, samt evnen til
samarbeid og kommunikasjon.
• Danske forskere har vist at musikk kan lindre
smerter blant pasienter med fibromyalgi.
Årsaken er at musikk påvirker hjernens
belønningssystem ved å frigi signalstoffer som
dopamin og opioider, som virker oppløftende og
smertedempende.
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Hun trosset smertene og hodepinen og satte seg ned
med den polske komponisten Chopin. Note for note
spilte hun seg gjennom stykkene hun kunne fra før, det
satt i fingrene og i gehøret. Møysommelig festet hun
tangentene til notene og lærte seg på den måten å lese
noter på ny. Prosessen tok et års tid. Da året var omme,
oppdaget Berit Vik til sin forbløffelse at hukommelsen
og retningssansen var tilbake. Ikke bare det: Hun hadde
bedre hukommelse enn før ulykken!
Berit Vik gjenopptok pianoundervisningen, og livet gikk
videre. Noen år seinere snublet hun over en artikkel i
Illustrert Vitenskap på venterommet til legen, som handlet om hvordan musikere har en tjukkere hjernebjelke.
Berit Vik ble så begeistret at hun stjal med seg bladet fra
venterommet.
– Det er den eneste gangen jeg har gjort det, sier hun
og ler.
Slik begynte Viks lange reise mot doktorgrad. Hun tok
først en bachelorgrad i klavermetodikk ved Trinity College
of Music i London, siden søkte hun om å få ta mastergrad i musikkpsykologi i Sheffield i England. Da hun fikk
avslag, dro hun personlig til universitetet, troppet opp
på kontoret til avdelingslederen og insisterte på å bli tatt
opp likevel, som én av seks studenter.
Førspråklig tenkning
Problemet med språket er at man aldri kan vite om den
som bruker et ord vet hva ordet egentlig betyr, eller hva
ordet betyr for den man kommuniserer med. Dermed
kan det å snakke sammen være et skyggespill der ingen
egentlig blir forstått. Å gå direkte til kroppen kan være
en måte å komme unna dette problemet.
Musikkfilosofen Peder Kristian Kjerschow beskriver musikk som før-språklig tenkning. Musikkskaping og lytting
kan være et arbeid som gjør oss klar over hva vi føler og
deretter hva vi tenker og mener. Musikk skiller seg fra
andre kunstarter ved at den forutsetter aktiv lytting for
å bevege, og nettopp den aktive lyttingen, som er lært
i kontakten mellom mor og barn, gjør musikken til et
ekstra kraftfullt verktøy. Vel å merke dersom barnet har
fått den musiske treningen inn fra starten.
Musikkviter Ragnhild Torvanger Solberg disputerte ved
Universitetet i Agder i vinter med en avhandling som
omhandler koblingen mellom musikk, bevegelse og emosjoner. For det er ikke bare musikken som utvikler oss og
evnene våre. En kropp som gjør nye bevegelser og går
nye veier, skaper også nye følelser og koblinger i hjernen.
– Når vi blir presentert for en helt stødig, rytmisk puls,
faller det seg naturlig å ønske å delta i den. I kroppen har
vi allerede mange rytmer: pusten, hjerterytmen, rytmen i
steget når vi går. Når vi hører en ekstern rytme, ønsker vi
å synkronisere oss til den. Det oppstår en slags sirkel av
velvære og bevegelse; vi kjenner velvære ved å bevege
oss til rytmen. Dette motiverer oss til å bevege oss ytterligere.
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– Hvorfor ønsker vi å bevege oss til musikk sammen
med andre?
– Det handler om å oppleve musikalsk mening, samtidig
som det føles behagelig. Når en beveger seg til musikk,
speiler en og forstår det musikalske innholdet. Når en gjør
det sammen med andre, skaper det en felles, samlende
opplevelse.
Hjernebølgenes samspill
I 2012 publiserte forskere ved Max Planck-instituttet
i Tyskland en undersøkelse som viser hva som skjer i
hjernen til musikere som spiller sammen. Forskerne lot to
gitarister spille en duett og fant at hjernebølgene deres
ble synkronisert, ikke bare underveis, men også under
forberedelsene til spillingen. Synkroniseringen skjedde
i frontallappen, som er senteret for langtidsminne, for
sosial og emosjonell intelligens, og der hvor hjernen tar
stilling til langtidskonsekvensene av handlinger.
Musikere har generelt bedre koordinert frontallapp enn
gjennomsnittsbefolkningen, noe som gjør dem bedre i
stand til å planlegge, ta valg og konsentrere seg.
Synkroniseringen av hjernebølger kan være noe av
forklaringen på hvorfor det oppleves sterkere å lytte til
musikk som spilles live; publikum og utøvere oppnår
en samstemmighet ved at hjernene deres stilles inn på
samme frekvens. Det kan også forklare hvorfor dans
også kan være kommunikasjon og læring.
Musikk og dans setter kroppen i bevegelse, og når vi
beveger oss, kommer vi også i kontakt med følelsene
som er lagret i kroppen. Pust, sang, dans og bevegelse
kan dermed endre måten vi oppfatter og er i verden
på. Bare det å ta en annen vei hjem fra jobb enn vanlig, gjør at hjernen setter i gang nye tankeprosesser.

Nå tenker jeg at den ulykken også har
ført til en positiv endring av livet mitt

doktorgraden og bevise det hun selv lærte i 1987.
I sommer drar hun til Washington, også det for egen
regning. Etter at resultatene fra forskningen er blitt kjent,
har hun fått mange henvendelser fra andre som sliter
med hukommelsesproblemer etter traumatisk hodeskade.
Berit Vik har også startet et privat institutt for opptrening
av hukommelsen og har brukt samme opplegg på pasientene som i studien.
– Nå tenker jeg at den ulykken også har ført til en positiv
endring av livet mitt.
Det måtte en doktorgrad til for å overbevise fagfolk
innen rehabilitering at noe så enkelt som å spille piano
kan endre hjernens nervebaner, lage nye koblinger
mellom områder som ikke fungerer etter en skade og
dermed gjenopprette den mentale funksjonen pasienten
hadde før skaden.
– Men snart sitter jeg her med doktorgradspapirene i
hendene. Det må bety at jeg klarte det.
Rehabiliteringssenteret for kronisk syke pasienter i Bergen
er interessert i å prøve ut Berit Viks metode. Det er stort.
– Hvorfor har dette vært så viktig for deg å fullføre?
– Det har vært viktig for meg å vise at metoden min
virkelig var det som hjalp meg. Og at det finnes håp. Det
går an å bli bedre. Det har jeg selv opplevd. ■

Berit Vik

Berit Vik

For egen regning
Etter oppholdet i Sheffield oppdaget Berit Vik
forskningsmiljøet i Bergen, der pianisten og
nevrologen Geir Olve Skeie forsket på effekten
av musikk innen medisin.
– Jeg fikk ikke stipendiatstilling her, men professorene har vært utrolig rause med meg. Jeg
hadde aldri klart dette uten deres hjelp, sier hun.
Berit Vik har for egen regning leid en studenthybel ved universitetet og pendlet fram og tilbake
mellom Stavanger og Bergen. Alt for å fullføre
Musikskolen • nummer 5 • 2018
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Videndeling

IT-FIX i
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Kære Læser
Fagbladet MUSIKSKOLEN ønsker at sætte fokus på digitale
læremidler. Derfor etablerer vi rubrikken IT-FIX som en fast
del af bladet.

Dit input handler om hvilke apps/programmer du oplever som hjælpsomme i og omkring din undervisning.
Altså; hvorfor er netop dette program eller denne app
særligt god.

Formålet med IT-FIX er at dele den enkelte musikskoleundervisers erfaringer og viden med IT-læremidler. Vi ønsker
at medvirke til pædagogisk videndeling og nytænkning.

Er du frisk på at dele din viden og erfaring, vil vi ud
over beskrivelsen af dine IT-favoritlæremidler bede dig
vedhæfte et portrætbillede og en kort beskrivelse af
dig selv.

Målet er, at der løbende vil være gode bud på apps eller
programmer til brug i musikskoleundervisningen. Derfor
har vi brug for dig til at byde ind med dine favorit-apps.

Kontakt: Medieredaktør for MUSIKSKOLEN David Efraim Poulsen - mail: david@dmpf.dk ■

App
Rhythm Swing

Rhythm Swing er en favorit-app
for både mine elever og mig.
Man lærer at læse rytmerne ved
at tappe på iPad’ en.

udvikler: Luke Bartolomeo

Ellen Tang,
klaverlærer v.
Odense Musikskole

Jeg bruger app’ en til soloelever, som f.eks. kan spille spillet,
medens de venter på det bliver
deres tur til klaverundervisning,
men også til holdundervisning: Eleverne skiftes til
at trykke på iPad’ en, som jeg så projicerer op på en
skærm, hvor alle kan følge med og øve sig på rytmen.
Det er en meget sjov måde at lære rytmer på, og musikken er meget varieret både m.h.t. genrer, tempi og hvilke
instrumenter, der bliver spillet på.

Videoeksempel fra min undervisning:
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Se mere på
musicroom.dk

Af Mads Pagsberg,
Sara Stein, Jonas
Wille, Jente Öhler,
Camilla Ulriksen og
Johanne Povlsen

Fysisk bog kr. 249,E-bog kr. 199,inkl. moms

Sammenspilsbogen
– Spil i kæder
Sammenspilsbogen – Spil i kæder fokuserer på
musikpædagogik, som tilgodeser elever og underviser:
det skal være let, sjovt og udviklende. Flowundervisning, som minimerer pauser og ventetid, er stadig i
centrum, og ud over Leadsheet-rolleark- og 1-2-3rotations-sammenspilsmetoderne, som blev præsenteret i Sammenspilsbogen, bliver der i denne bog
præsenteret en ny metode. Bogen henvender sig
til alle niveauer af sammenspil fra 0. klasse over
gymnasier til universitetsniveau.

NYHED

Du danske
sommer
– 10 nye danske
sommersange
Kr. 99,- inkl. moms
I 2017 udskrev Lemvig en konkurrence om Danmarks
nye sommersang, og hele 186 nyskrevne sange deltog
i konkurrencen. I dette hæfte får du de ti nominerede
sange, der blev opført i forbindelse med den afsluttende finalekoncert. Hæftet indeholder såvel en becifret
melodiudgave som udgaver for blandet kor.

NYHED

Af Tormod Vinsand

Gehørsindstudering
på klaver
Gehørsindstudering er en
almindelig praksis i udøvelsen af rytmisk musik. Den
anvendes også på den
rytmiske musiks pædagogiske område. Men
hvordan kan man som musiklærer arbejde målrettet
med gehørsindstudering?
I denne bog angives vejledninger og cowboytricks
til hjælp ved gehørsindstudering. Til grundbogen hører Gehørsindstudering på
klaver - ARBEJDSHÆFTE.

Grundbog kr. 149,Arbejdshæfte kr. 79,inkl. moms

Skabe lyst
og glæde
14 sange af Ole Hyltoft
og Finn Jørgensen
Kr. 99,- inkl. moms

NYHED

12 salmer
på ny
– arrangeret af
Bo Gunge
På opfordring af Mads
Bille og Herning Kirkes
Drengekor har Bo Gunge
kastet sig over tolv centrale salmer fra Den Danske Salmebog. Meningen
er, at salmemelodierne
kan synges af menigheden fuldstændigt som de
plejer, men at akkompagnementet bidrager med
en ny fornemmelse.

Orgeludgave
kr. 119,Korudgave
(SATB a cappella)
kr. 119,inkl. moms

NYHED

Studerende
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Esben Lindhardt Toft,
medlem af bestyrelsen i
Konservatoriestuderendes Fællesråd (KSF)
Den 5. maj skete der noget ganske særligt: På initiativ fra
studenterrådet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København mødtes studerende fra alle landets
konservatorier.
Formålet var at afsøge muligheden for at genetablere et
fælles studenterråd, der har været nedlagt siden 2008.
Der var en vis spænding at spore blandt de fremmødte
om, hvorvidt man kunne finde fælles fodslag.
At samle alle konservatoriestuderende i én fælles organisation er en svær øvelse, da de kunstneriske uddannelser
i deres natur er meget individuelle størrelser. Det viste sig
dog hurtigt, at der var langt flere ting der samlede end
adskilte de studerende, og at der eksisterede et stort fælles ønske om at lære hinanden bedre at kende på tværs
af institutionerne.

Stiftende generalforsamling
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Dagen endte med, at man nåede til enighed om oprettelsen af Konservatoriestuderendes Fællesråd, forkortet KSF,
der vil repræsentere samtlige konservatoriestuderende i
landet. Siden da er der blevet konstitueret en bestyrelse,
hvis primære opgave det er, at facilitere de forhåbentlig
mange projekter og være bindeled mellem de forskellige
konservatorier.
Bestyrelsen er:
• Formand: Camilla Overgaard,
Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus
• Næstformand: Rasmus Kjærgaard,
Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg
• Presseansvarlig: Esben Lindhardt Toft,
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København
• Medieansvarlig: Joanna Lyngbye Jensen,
Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
• Økonomiansvarlig: Jonathan von Schwanenflügel,
Syddansk Musikkonservatorium, Odense
• Carl Bruno Weitling,
Rytmisk Musikkonservatorium, København
Det er foreningens håb, at den politisk kan være en konstruktiv stemme for de studerende, og at den kan være
med til at styrke samarbejdet mellem konservatorierne
internt. Der er nok at tage fat på, og vi glæder os til at
arbejde sammen med andre aktører på området om en
fremtid med musik i hele landet!
Foreningen kan kontaktes på: ksf@dsfnet.dk ■
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Skriv en sang
Nyt hæfte på vej

fl
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… det skal der være, og der skal sange til.

Har du en sang liggende,
eller har du lyst at skrive en?
Send din sang til admin@dansksang.dk
senest 1. oktober 2018.
Læs mere om sanghæftet, konditioner og udvælgelse af sangene på
dksang.dk/nysang
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Fest, flag og farver
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Spil Dansk Dag

Spil Dansk Dagen 2018

Udgivelser
ÅRETS GANG I STORT OG SMÅT
Sange der dur 1
12 nye og nyere sange for børn og voksne om
naturen og livet omkring os.
Bidragydere:
Manner Peschcke-Køedt, Julie Asmussen, Stine
Michel, Anders Boysen, Erik Sommer,
Kirsten Illeborg, Johanne Korsgaard Salting,
Eva Chortsen, Sigurd Barett, Anders Møller,
Mette Møller, Merete Wendler, Anne Prytz
Schaldemose, Bjarne List Nissen, Stina Nordbo
Witzel, John Høybye, Anders Jacobsen, Jesper
Gottlieb og Anne Vad.
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Redaktion: Søren Bechmann, Anders Groth,
Niels Leonhard Rebsdorf og Ebbe Kaad Jakobsen
Pris: Hæfte (24 sider), kr. 80,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ
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CARL & MARIE
- i kunst og kærlighed
”CARL & MARIE” er en portræt- og brevbog, der skildrer det (for samtiden) moderne
ægteskab mellem komponisten Carl Nielsen og
billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.
Carl Nielsens liv og værk er tidligere beskrevet i flere bogværker; hans breve er udgivet
i bogform, og musikforskere har analyseret
kompositionerne.
Forfatterne til ”CARL & MARIE” er stødt på et
rigt kildemateriale, herunder flere ikke tidligere
offentliggjorte skrifter, som belyser dette passionerede – og slidsomme – forhold mellem to
store danske kunstnere.

”CARL & MARIE” er forfatternes bogdebut.
Forfatter: Lotte Andersen og Amalie Kestler
Om forfatterne:
• Lotte Andersen er skuespiller, sanger,
instruktør og dramatiker
• Amalie Kestler er journalist og redaktør.
Bog 328 sider.
Pris: kr. 299,95 (Vejl.)
Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk
DJ

FAVORITER
FAVORITER er – som den svenske titel antyder
- en samling kendte og ofte spillede klaverstykker, hentet fra Åse Söderqvist-Sperings
pianohæfter Tema Tangent 2 og 3.
Musik fra Bach til ABBA, til brug i klaverundervisningen og som repertoire til elever, der er
ude over de første begyndervanskeligheder.

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering
Pris: Hæfte (62 sider), Skr. 239,Forlag: Gehrmans Musikförlag
webshop.gehrmans.se
Forfatteren afholder gerne kurser i Danmark;
kontakt Wilhelm Hansen: ewh@ewh.dk
DJ

LIVET SKAL JO LEVES
Music Work Out
Sangeren, komponisten og tegneren John
Mogensen skrev sig direkte ind i den danske
folkesjæl med tekster og melodier, som stadig
hænger i ørerne. Vi kan stadig synge med
på mange af hans sange, og LIVET SKAL JO
LEVES indeholder både John Mogensens egne
værker og andre af de sange, han gjorde til
folkeeje.
John Mogensen fik sin musikalske opdragelse
i Københavns Drengekor. og debuterede i
starten af 50´erne i sangkvartetten Blue Boys.
Senere dannede han – sammen med Otto
Brandenburg, Poul Rudi og Bent Werther gruppen Four Jacks.

LIVET SKAL JO LEVES indeholder 42 sange,
inddelt i 4 temaer:
• Johns verden (med en enkelt sang skrevet af
hustruen, Ruth Mogensen)
• Johns kærlighedssange
• John fortæller
• Johns oversættelser.
Sangene er gengivet som becifreret melodilinje
med underlagt tekst og ledsaget af fotografier.
Denne udgivelse er støttet af KODA´s kulturelle
midler.
Forfatter: Henrik Smith-Sivertsen og Jakob
Faurholt
Bog m. spiralryg, 208 sider.
Pris: kr. 249,- (inkl. moms.)
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk
DJ
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Vedtægtsændringer,
LANDSMØDE 2018
Afstemningen om vedtægtsændringer på landsmødet d. 21/4 2018 er afsluttet med flg. resultat:
Forslag A: Udvidelse af mulige afstemningsmetoder
Stemmeprocent: 27,78
De afgivne stemmer fordelte sig således:
JA: 98,56 %
NEJ: 1,44 %

Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Forslag B: Kollektiv forvaltning af ophavsret
Stemmeprocent: 27,36
De afgivne stemmer fordelte sig således:
JA: 99,51 %
NEJ: 0,49 %

Begge forslag er således vedtaget.

Se bestyrelsens
motivation her:

Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik Før Ni
AKUSTISK SAMMENSPIL I INDSKOLINGEN
For alle der underviser klasser eller rytmikhold
og gerne vil arbejde mere med sammenspil.
•
•
•
•

Hvordan kan man hurtigt sætte 1-2 akustiske
instrumentalstemmer til en sang?
Hvordan kan man lave akustisk sammenspil med
hele klasser?
Hvordan kan man indstudere roller kort og præcist?
Hvordan laver man enkel improvisation?

Dette er nogle af de spørgsmål som dette kursus
tager op. Vi lærer at anvende xylofoner, klokkespil
og percussion til at udsmykke og give sange et ekstra pift og skal også spille akustiske arrangementer for hele klasser. Lydniveauet er overskueligt
og man skal ikke have kendskab til forstærkere,
PA-anlæg m.m. Vi spiller, synger og danser med
udgangspunkt i børnesange, jazz, samba, salmer
m.m. Der er fokus på indstuderingsmetoder, differentiering, arrangement og instrumentanvendelse.

Underviser: Stefan T. L. Nielsen, lærer og cand.mag.
i musikvidenskab.
Se mere om Stefan på: http://stefan-nielsen.dk
Dato, sted og pris:
D. 5. oktober 2018, i Ikast, på Ikast-Brande Musikskole
eller
D. 3. november 2018, i Roskilde, på
Professionshøjskolen Absalon
Begge dage kl. 9.30-15.30
OBS: det er samme kursus begge dage
Pris:
Medlemmer af Musik før Ni: 600 kr.
Studerende: 300 kr.
Andre: 900 kr.

Info og tilmelding på

www.musikforni.dk
22
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Tilrettelæggelse af musikskolelæreres konkrete arbejdstid
Af arbejdstidsaftalens § 1, stk. 3 fremgår, at arbejdstiden
normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til fredag, i
dagtimerne, og at den daglige arbejdstid så vidt muligt
skal være samlet.
På hverdage, i dagtimerne
På musikskoleområdet kan det volde besvær at få placeret al arbejdstiden i dagtimerne, da eleverne fortsat i høj
grad må placere musikskoleundervisningen efter skoletid.
Dog kan man se et antal af steder rundt i landet, hvor
samarbejdet med folkeskolen udvikles på en måde, f.eks.
med tandlægemodellen, så musikskoleelevernes undervisning kan starter indenfor almindelig skoletid.
Når det står beskrevet, at arbejdstiden normalt skal ligge
på hverdage i dagtimerne, må man konkludere, at kun
arbejde, som af indlysende grunde ikke KAN ligge her,

udføres på andre tidspunkter. Mulighederne for at placere arbejdstiden på hverdage og i dagtimerne skal således afsøges, før arbejdstid placeres på andre tidspunkter.
Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være
samlet
Musikskolelæreres arbejdsopgaver er i varierende grad
fordelt på mange fag, arbejdspladser og samarbejdskrav
med andre aktører, som dikterer tid og sted. Det er derfor nødvendigt at være særligt opmærksom på at stille
lokaler, arbejdsredskaber, materialer osv. til rådighed for
lærere, som eksempelvis har slip mellem undervisningstimer, møder, koncerter og andre tidsfastlagte aktiviteter,
så arbejdstiden kan anvendes effektivt, fra man starter
arbejdet først på dagen, til man for sidste gang kan forlade arbejdspladsen og holde fri. ■

Beregning af arbejdstid og løn til vikariater
Ved musikskolelæreres ansættelse til kortere forløb,
primært i vikariater af kortere varighed, er det væsentligt at holde sig for øje, at vikarer i lighed med de øvrige
musikskolelærere har krav på at få løn for al arbejdstid i
forbindelse med vikariatet: Forberedelse, relevant egen
øvning, koordinering, udpakning og nedpakning af
lokalet, korrespondance med ledelse/kontor/kolleger/den
faste lærer/elever osv. Der aflønnes for det konkrete antal
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arbejdstimer, og der gennemføres en lønforhandling med
den lokale tillidsrepræsentant.
Vikariater af mere end en måneds varighed aflønnes som
månedslønnet ansættelse, og den samlede arbejdstid for
ansættelsen beregnes som beskrevet i Løn og Vilkår,
MUSIKSKOLEN nr. 3 2018: Forkortet normperiode –
hvornår og hvordan? ■

23

Du sidder nu med den trykte udgave af
MUSIKSKOLEN foran dig, men du kan finde endnu
flere artikler, udgivelser & annoncer på
http://musikskolen.dmpf.dk/

Dansk Musikpædagogisk Forening, Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K

Følg DMpF
på facebook

