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Leder Ole Helby

Musikskolerne har været på en lang udviklingsrejse de 
sidste 50 år. Undervejs har Dansk Musikpædagogisk  
Forening til stadighed arbejdet på at få skabt gode rammer 
for musikskolerne og påvirke den faglige udvikling i en 
positiv retning.

Heldigvis er der rigtig meget, som er lykkedes. Det er 
blevet obligatorisk med musikskoler i kommunerne. Alle 
musikskoler er blevet omfattet af overenskomsten.  
Musikskolerne har formået at udvikle det faglige indhold 
på en måde, så hele Danmark nu er omfattet af et musik-
skoletilbud præget både af høj faglig kvalitet og stor 
mangfoldighed. Musikskolerne favner både bredden og 
eliten. 

Med til historien hører de seneste års kommunale 
besparelser, som desværre også har ført til forringelser på 
musikskolerne. På trods af positive politiske signaler lokalt 
som nationalt har det vist sig, at musikskolerne langt fra 
er urørlige. Måske er der en tilbøjelighed til at glemme 
musikskolernes betydning i det store kommunale billede, 
når kommunerne fattes penge.

DMpF ønsker med visionen om ”Musikskolen for alle” 
at fastholde fokus på musikskolerne og deres udvikling: 
Mange flere børn og unge skal lære at spille i musikskolen.

En af forudsætningerne for, at det kan lykkes, er, at centrale 
politikere og chefer i kommunerne engagerer sig og tager 
ansvar for, at musikskolerne bliver for alle børn og unge.

Musikskolerne er dygtige til at gøre sig synlige og formidle 
musikskoletilbuddet inden for de givne rammer. Den  
lokale musikskole bør dog ikke stå alene om formidlingen  
af musikskoletilbuddet. Hvis det skal sikres, at alle  
børnefamilier er klar over, at musikskolen også er et tilbud 
til deres børn, er det nødvendigt at supplere musikskolernes 
egen formidlingsindsats med en overordnet indsats fra 
kommunens side. Det er vigtigt at fortælle borgerne, at 
alle børn kan lære at spille og udvikle sig som amatør-
musikere med de muligheder og kompetencer, det fører 
med sig. I brede kredse hersker der desværre fortsat en 
myte om, at det kun er børn med et særligt musikalsk 
talent, der kan lære at spille et instrument og have glæde 
af det. 

Med folkeskolereformen fik kommunerne udvidet mulig-
hederne for at fastlægge mål og rammer for det gensidigt 
forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole. 
Hermed fik kommunalbestyrelsen et større råderum til at 
styrke musikundervisningen i kommunen, både hvad angår 
folkeskolens og musikskolens undervisningsformer og -mål. 
Nu mangler vi bare, at alle kommunalbestyrelser udnytter 
mulighederne for selv at bestemme, hvordan samarbejdet 
mellem folkeskole og musikskole skal formes. ■

http://musikskolenforalle.dk

musikskolerne

FASTHOLD
FOKUSFOKUS på

FASTHOLD
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Interview

Af David  
Efraim Poulsen

En musikfaglig blæksprutte drosler ned
Musikskolelærer, skoleprojektkoordinator, kordirigent, 
projektleder for Musikskoledage i Tivoli, redaktør for fag-
bladet MUSIKSKOLEN og guitarist i bandet Rockmuseum. 
Alle kasketterne er samlet hos 67-årige Dan Johnsen. 
”Det at være redaktør for fagbladet MUSIKSKOLEN har 
været en meget spændende og udfordrende opgave”, 
fortæller en veloplagt Dan Johnsen, der stopper efter 16 
år som redaktør. Vi sidder sammen på DMpF’s sekretariat 
i Dronningensgade på Christianshavn. Dan Johnsen har 
fundet snesevis af sine gamle eksemplarer af fagbladet 
frem til lejligheden. Nogle stammer helt tilbage fra en 
tid, hvor fagbladet MUSIKSKOLEN hed Opus og senere 
Modus. Han viser mig interviews og artikler med  

Det har været 
SPÆNDENDE og 
UDFORDRENDE
Afgående redaktør for MUSIKSKOLEN, Dan John-
sen, har siddet i redaktørstolen i 16 år. Her deler 
han åbenhjertigt ud af sine mange erfaringer og 
betragtninger om redaktørjobbet, musikken og 
det fagpolitiske arbejde for musikskolerne.

PORTRÆT

  Dan Johnsen  
  Foto: Torben Glarbo  
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kulturordførere, ministre og musikskolefolk. ”De mennesker, 
der sidder med indflydelse, er næsten aldrig kommet 
med penge til musikskolerne”, konkluderer han efter 
sine mange år i redaktørstolen. Dan Johnsen har gemt 
sin ansøgning, fra dengang han søgte redaktørstillingen. 
Den afslører, at han allerede dengang var en musikfaglig 
blæksprutte. Undervisningsstederne spænder fx over 
aftenskole, gymnasium, seminarium, musikskoler, biblio-
teker, børnehaver og folkeskoler. Fagene rummer guitar, 
ukulele, blokfløjte, sang, kor, komposition og orkester. 

Medlemmerne skal kunne se sig selv i fagbladet 
MUSIKSKOLEN
Når man spørger Dan Johnsen om, hvordan han selv 
oplever redaktørjobbet, siger han følgende:

Helt grundlæggende er jeg utrolig stolt af fagbladet. 
Det er en spændende og udfordrende opgave at skulle 
producere et blad til en fast deadline, med et relevant 
indhold og inden for en given økonomisk ramme. Det 
betyder også, at man som redaktør skal være kreativ for 
at finde nok relevant stof til alle udgivelserne. Mit højeste 
mål er, at medlemmerne skal kunne se sig selv og deres 
fag i bladet. 

Hvilke kompetencer skal redaktøren for MUSIKSKOLEN 
have?
Man skal have et stort netværk for at få stof nok til 
bladet. Jeg har været TR i 17 år, og det har givet mig et 
solidt kendskab til området og et godt netværk. Som TR 
lærer man også at overholde aftaler og respektere andres 
holdninger samt være loyal over for deres udtalelser, også 
når man ikke er enig. Det bruger jeg fx, når jeg intervie-
wer politiske ordførere eller ministre; det er ikke min stil 
at gå aggressivt til værks. Redaktøren skal også kende sit 
mandat i forhold til, hvad der kan skrives i bladet. Fagbla-
det MUSIKSKOLEN er jo DMpF’s ansigt udadtil, så jeg skal 
loyalt følge bestyrelsen og forretningsudvalgets politiske 
linje. Endelig skal man være en lidt stædig person, som 
gør tingene færdig til de aftalte deadlines og være åben 
og modtagelig for hjælp, når det behøves. 

Hvor er fagbladet MUSIKSKOLEN henne i sin udvikling 
lige nu?
Jeg oplever, at MUSIKSKOLEN befinder sig i en bryd-
ningstid. Alle sekretariatets medarbejdere har stort fokus 
på bladet og lægger et seriøst arbejde i at forbedre både 
indhold og arbejdsgange. Redaktionen lægger i stadig 
højere grad vægt på det fag-faglige stof. Vi bruger fx 
bladet som affyringsrampe for DMpFs vision ”Musiksko-
len for alle”. De digitale platforme, som MUSIKSKOLEN’s 
hjemmeside og Facebook, giver os helt nye muligheder. 
Her kan vi dele videointerviews, annoncer og stillingsop-
slag i samspil med det fysiske blad. Det ligger lidt uden 

for mine kompetencer, da jeg jo ikke er vokset op med 
en Ipad under armen. Derfor har vi netop ansat en medi-
eredaktør for at få vores budskab bredere ud.

Er det vigtigt, at redaktøren selv arbejder på en musik-
skole?
Ja, jeg tænker, at det er ret vigtigt. Hvis man skal have 
fingeren på pulsen, er man nødt til at være ude på 
musikskolerne og mærke, hvad der rører sig. Det bringer 
megen værdifuld viden ind i redaktionsudvalgets drøf-
telser. Det er helt klart med til at gøre indholdet relevant 
og meningsfuldt at læse for medlemmerne. Jeg oplever 
faktisk, at de sætter pris på, at indholdet loyalt afspejler 
musikskolevirkeligheden. 

Fra et hjem med klaver
Dan Johnsen kommer fra et hjem med klaver. Han blev 
født i 1951 i Brønshøj. Faderen Otto Johnsen var opera-
sanger, og moderen Merete Due Johnsen var skuepiller. 
Da Dan fyldte 10 år, forærede hans far ham en ukulele 
hjembragt fra London. Som 12-årig blev han Elvis-fan, 
og det var startskuddet på Dans Johnsens musikalske 
løbebane. Der var ingen musikskoler dengang, så han 
lavede et band med drengene fra vejen. ”Jeg havde 
faktisk et visitkort, hvor der stod Dan Johnsen – single-
guitar”, fortæller han, med et stort grin. Med guitaren 
i hånden og pigtrådsmusikken i hovedet turnerede han 
byen tynd med bandet Squires. Dan Johnsen troede, at 
han skulle være rockmusiker, men så kom sønnen Mark 

  Rockmuseum  
  Foto: Michael Standland  
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8 til verden. ”Det blev pludselig nødvendigt med en fast 
indtægt”, fortæller han. Senere kom hustruen Anne 
Daae og døtrene Emma og Emily til. Dan Johnsen kom 
på musikkonservatoriet, blev uddannet AM’er, og så 
tog tingene fart med musikundervisning rundt omkring 
på de Sjællandske musikskoler. Her blev han involveret 
i det fagligpolitiske arbejde i DMpF. For Dan Johnsen er 
sammenhold og solidaritet en grundværdi. Han har aldrig 
forstået mennesker, der ikke bakker op om fællesskabet. 
”De siger jo ikke nej tak til alle de goder, som fagforenin-
gen opnår gennem forhandling”, påpeger han og ryster 
uforstående på hovedet.  

Dramatik med Mogens Lykketoft 
Dan Johnsen har en underfundig humor, eksemplificeret 
i en af Dan Johnsens hedengangne ledere fra, da bladet 
hed Modus. Her inviterer han DMpF-medlemmer til at 
skrive indlæg med følgende opskrift: ”Artikler bør være 
som en damekjole. Lang nok til at dække det væsent-
lige – men kort nok til at fange interessen”. 

Hvorfor søgte du jobbet?
Jeg var medlem af DMpF og fagpolitisk engageret som 
TR, og jeg var interesseret i et karriereskift for at supplere 
musikskolearbejdet. Jeg havde også været anmelder på 
Opus og skrevet læserbreve i fagbladet Modus, så jeg var 

ikke ukendt med redaktionelt og journalistisk arbejde. 
Samtidig har jeg altid haft en stor interesse for musik og 
musikskoleområdet helt generelt. Jeg har været fagligt 
aktiv lige siden, jeg blev valgt ind i musikskolefraktions-
styrelsen som studerende. 

Hvad har jobbet lært dig?
Det kan formuleres i én sætning: ”Intet kommer af sig 
selv”. Dengang jeg blev ansat som redaktør, troede jeg i 
min naivitet, at jeg skulle sidde og udvælge stof i bunken 
af artikler, der kom ind fra medlemmerne. Men jeg blev 
klogere. Der kom ingen artikler, og jeg var i chok. Så 
måtte jeg jo selv ud og støve indlæg op, og her fik jeg 
stor glæde af mit netværk.

Hvad var det første du lavede?
Det allerførste blad, jeg havde det fulde ansvar for, 
fik et lidt dramatisk efterspil. Jeg havde en kontakt til 
socialdemokratiets formand Mogens Lykketoft, og det 
lykkedes mig at få ham til at skrive en artikel til bladet. 
Jeg var himmelhenrykt og tænkte, at nu skulle vi have 
en hel serie artikler med politikere og store kulturperson-
ligheder. Allerede to dage efter kom der en udmeldelse. 
Medlemmet mente, at en socialistisk partiboss ikke skulle 
stå uimodsagt i DMpF’s medlemsblad. Det havde jeg slet 
ikke set komme.
 

  Foto: Stig Nørhald  



  Dan Johnsen  
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Hvad er din bedste udgivelse?
Det er nok januar-nummeret i 2013, som handler om 
folkeskolereformen. Her interviewede jeg kulturordførere, 
ministre, borgmestre og rektorer. Kulturordførerne 
svarede alle sammen tilbage og var meget interesserede 
i at deltage i debatten i fagbladet. Dengang troede jeg 
også selv på det forpligtende folkeskolesamarbejde. Men 
som årene er gået, er det gået op for mig, at det var lidt 
vanskeligere end som så. 
  
Hvad tænker du, at medieredaktøren skal have med i sin 
taske?
Jeg mener, at vi skal opsøge og fortælle de historier, der 
findes ude på musikskolerne. Det kan være det gode 
eksempel på et velfungerende projekt eller samarbejde, 
som fagbladet MUSIKSKOLEN så kan være med til at 
dele. Der kan også være musikundervisningsformer fra 
udlandet. Vi skrev for år tilbage en artikel om den stats-
finansierede undervisningsform El Sistema i Venezuela. 
De har så megen vold og kriminalitet, at deres slogan er; 
” Vi giver børnene en violin i stedet for en pistol”. Nu 
oplever jeg El Sistema-lignende projekter i Høje-Taastrup, 
Hjørring og Århus. Det er projekter, der giver alle børn 
en chance for at komme ind i musikken. Det er smukt og 
helt i tråd med DMpF’s vision ”Musikskolen for alle”. 
 
Dan Johnsen er den innovative kraft bag fagbladets 
flotte udvikling
Hvis man spørger dem, som i årevis har arbejdet sammen 
med Dan Johnsen omkring fagbladet, lyder det fx: ”Dan 
er en suveræn kollega med et stærkt blik for formidling 
og for, at det gælder os alle sammen - sammen”. Sådan 
siger faglig sekretær i DMpF Inger Bjerrum Benzon. Hun 

oplever ham som et kultiveret menneske med en stor 
integritet. ”Han er ligefrem og beleven over for alle – 
uanset hvor han befinder sig”, fortæller hun. 
”Dan Johnsens adelsmærke er ordentlighed, redelighed 
og troværdighed i omgangen med alle samarbejdspart-
nere og foreningens politikere og medlemmer”, siger for-
mand for DMpF, Ole Helby. Han fremhæver redaktør Dan 
Johnsen som en kreativ og innovativ kraft bag fagbladets 
flotte udvikling. ”Det har givet bladet en stor spænd-
vidde fra interviews med de siddende kulturministre over 
artikelserier om musikpædagogisk teori til medlemsstof 
om overenskomster og arbejdstid”, siger han. ■
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Musiklærerforeningens forlag, Dansk Sang, har fået ny ansvarshavende 
redaktør, og i den anledning har jeg besøgt Søren Bechmann, som har været 
på posten, siden det legendariske makkerpar Jørgen Andresen og Ib Thorben 
Jensen fratrådte deres stillinger i 2016.
DMpF har en mangeårig tradition for samarbejde med Dansk Sang. Et sam-
arbejde der trækker tråde tilbage til 1993, hvor DMpF og Dansk Sang i 

fællesskab udgav publikationen Brug musikken. Det var derfor med spænding, jeg mødte Søren 
Bechmann for at høre nærmere om de muligheder, der er for et fortsat samarbejde med DMpF, 
om hvilke visioner han har for forlaget og ikke mindst, hvem der gemmer sig bag navnet.

Dansk Sang

Af Birgitte Schade

Vil du fortælle lidt om dig selv og de erfaringer, du bringer 
med dig?

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og i den 
sammenhæng vil jeg gerne sige, at jeg faktisk også har 
undervist i elguitar i musikskolen. Herudover har jeg taget 
en pædagogisk diplomuddannelse i musik samt en cand.
pæd. i didaktik med særligt henblik på musikpædagogik. 

Undervejs begyndte jeg at interessere mig mere og 
mere for, hvordan vi legitimerer musikfaget i skolen, og 
hvor der sker noget i forhold til beslutningerne omkring 
musikfaget i skolen. Det førte til, at jeg blev ansat som 
redaktør af EMU indenfor musikområdet. 

Gennem mit arbejde i EMU kom jeg ind i nogle cirk-
ler omkring ministeriet og blev det, der dengang hed 
fagkonsulent i musik i folkeskolen. Der var jeg i fra 2010 
- 2016. Det var en rigtig spændende tid, fordi der skete 
en enorm omstilling indenfor undervisningen i de år, men 
da jeg så stillingsopslaget som ansvarshavende redaktør 
på Dansk Sang, var jeg ikke i tvivl om, at jeg her kunne 
bruge rigtig mange af de erfaringer, jeg havde - også 
i forhold til udviklingsprojekter og den slags ting, som 
hører med til at være ansvarshavende redaktør.
... og du har sikkert haft travlt, for det har været svært at 
finde et tidspunkt, vi kunne mødes.

Ja, jeg har haft rigtig travlt, men det har været spæn-
dende hver eneste dag. Vi har gang i rigtig mange ting 
lige nu. Særligt i udviklingen af hele det digitale område, 
hvor vi - med afsæt i forlagets erfaringer og traditioner - 
er i gang med at føre forlaget ind i en ny tidsalder. 

Vi vil gerne bevare de flotte produkter, som har ken-
detegnet forlaget gennem fyrre år, men hvor arbejdet 
tidligere har været centreret omkring bøgerne, er vi nu 

MØD SØREN
BECHMANNBECHMANN

ansvarshavende redaktør  
på forlaget Dansk Sang

? Fakta
EMU - www.emu.dk - er en undervisningsportal, 
som indeholder både praksis- og 
forskningsbaserede ressourcer, der frit kan bruges 
af undervisere og pædagoger.

MØD SØREN

FOTO: MIE FROSTHOLM
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også i gang med at udvikle forskellige typer af digitale 
publikationer og hybrider heraf. Vi arbejder simpelthen i 
retning af flere udtryksformer i relation til materialerne. 

Hvilke digitale udtryksformer er I konkret i gang med at 
udvikle?

Først og fremmest handler det om, at vi har skabt en ny 
undervisningsportal, som hedder "Dansk Sang Digital". 
Her kan man gennem brug af login få adgang til en lang 
række forskellige musikalske aktiviteter og undervisnings-
forløb, som udnytter de mange muligheder, der ligger i 
det digitale medie. F.eks. får man adgang til instruktions-
videoer, lydfiler og tekster, der - via brug af storskærm - 
kan vises for eleverne. Alle aktiviteterne retter sig i første 
omgang mod Fælles Mål, men de kan sammensættes 
vidt forskelligt, så de passer til den enkelte lærer og elev-
gruppe. Herudover får man også adgang til Dansk Sangs 
sangbank, som indeholder en lang række af de mange 
sange, der gennem tiderne er udgivet på Dansk Sang. 

Vi har også arbejdet målrettet på at få skabt en platform 
til vores netbutik, så man kan søge meget mere målret-
tet, og vi har lanceret nyhedsbreve for vores vigtigste 
målgrupper - herunder musikskolen.

Når man ser på de materialer, der er udgivet på Dansk 
Sang, findes der rigtig meget godt og relevant materiale 
for musikskoleundervisere, der arbejder med holdun-
dervisning af 0 -9 årige, kor og elementært sammenspil. 
Når det kommer til instrumentalskoler, instrumentale 
undervisningsforløb, sammenspil for dygtige elever og 
lignende er det imidlertid noget vanskeligere at finde eg-
nede materialer. Er der planer om at sætte mere fokus på 
udgivelse af materialer, der henvender sig til undervisere 
indenfor instrumentalundervisningen?

Vi er først og fremmest et forlag, som er dygtigst til det, 
der i en eller anden grad har med grundskolen at gøre. 
Når det så er sagt, ser jeg, at der er store potentialer for at 
gøre endnu mere for musikskolen på forlaget. I forhold til 
den del af musikskolens undervisning, der har instrumen-
tal karakter, vil vi helt klart prioritere musikskolerne højt og 
jeg kan afsløre, at vi i øjeblikket venter på et manuskript, 
som vi har sat i gang omkring klaverundervisning. 

Samtidig er det vigtigt at sige, at vi ikke har intentioner 
om at gå ind og lave det samme, som andre forlag laver 
i forhold til instrumentalundervisning. Der er dog huller, 
som ikke er udfyldt, og her kan musikskolerne med for-
del udpege og italesætte de behov, der er for undervis-
ningsmaterialer og på den måde hjælpe forlaget på vej. 

Det er også vigtigt at sige, at instrumentalundervisnin-
gen langt fra er hele musikskolens område. Med den 
nye reform blev samarbejdet mellem de to institutioner 
(folkeskole og musikskole) jo langt mere formaliseret, 
end det var tidligere. Jeg var faktisk selv med til den 
konference i 2012, hvor det blev foreslået, at man gjorde 
et eller andet ved det mærkelige forhold, at det stod i 
musikskolens opdrag, at de skulle samarbejde med folke-
skolen, men at det ikke stod i folkeskolens opdrag, at de 
skulle samarbejde med musikskolen. Det førte til, at der 
i forbindelse med den nye reform var klare politiske til-
kendegivelser om, at man ønskede et langt mere styrket 
samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen, og det 
har medført en lang række nye spændende initiativer og 
udviklingsprojekter i alle landets kommuner. 

Så musikskolen står ikke kun på det ben, der handler 
om den instrumentale undervisning. Den står også på 
det ben, der handler om samarbejdet mellem skolen og 
musikskolen, og mange af de materialer som Dansk Sang 
har i forvejen, taler rigtig godt ind i det samarbejde. 

Rundt om i landet sidder der mange musikskolelærere, 
som har udviklet gode og brugbare materialer til brug 
både i instrumentalundervisningen og i de mange for-
skellige typer af samarbejder, der er opstået i relation til 
folkeskolen. Hvad skal der til, for at disse lærere kan få 
udgivet materiale på Dansk Sang?

? Info
I Dansk Sangs "Nyhedsbrev for 
Musikskoleundervisere" kan du læse om relevante 
udgivelser, få invitationer til events, rabatkoder ved 
køb i butikken m.m. nyheder.dansksang.dk

  Soeren Bechmann  

8
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Det er vigtigt, at materialerne har en klar ide, og at der 
indgår nogle didaktiske overvejelser omkring materialet. 
Herudover skal man som forfatter gøre sig nogle indle-
dende tanker om målgruppen og det behov, der måtte 
være for materialet. 

I den sammenhæng kan jeg sige, at vi er i gang med at 
opdyrke et bredt vækstgrundlag i forhold til at udgive på 
forlaget. Vi har senest afholdt et forfatterseminar i Bjer-
ringbro med - synes vi selv - en rigtig god tilslutning, hvor 
vi kom igennem en hel masse forhold omkring det at ud-
give ting på vores forlag. Her optog vi også videomateria-
ler, som vi i øjeblikket er ved at bearbejde, således at vi kan 
tilgængeliggøre, hvordan og hvorledes det forholder sig, 
når man skal udgive materiale hos os. (Der vil inden længe 
blive lagt link til videoerne på forlagets Facebookprofil).

Vi har tidligere talt om, at I får rigtig mange gode forslag 
til udgivelse - faktisk mange flere end I kan publicere. 
Kan du sige noget om de kriterier, I lægger til grund for 
udvælgelse af materiale?

Materialet skal kunne anvendes relativt bredt, hvis man 
skal trykke det på papir. Det er også helt afgørende, at vi 
kan hente de rettigheder hjem, som måtte være rele-
vante i forhold til publikationen. Endvidere er vi meget 
opmærksomme på selve markedsføringen af materialet. 
Det skal kunne lanceres i en form og i et prisniveau, som 
er relevant for køberen. 

Det er samtidig vigtigt for mig at sige, at selvom vi siger 
nej til at udgive et materiale, er det ikke nødvendigvis 
et udtryk for, at det er dårligt. Det kan være, at det er 
et materiale vi allerede har rigtig meget af i forvejen, at 
det er af meget lokal karakter eller at det er for dyrt at få 
indhentet rettigheder til.

Når jeg taler om publikationer, er det også vigtigt at sige, 
at de ikke nødvendigvis er på papir, og at det fremover vil 
indgå i vurderingerne, hvilke formater der giver mening 
til de enkelte projekter.

Hvad er fordelen ved at udgive på Dansk Sang frem for 
selv at lægge materialer op på en hjemmeside, udgive på 
eget forlag eller lignende?

Det er en meget stor opgave at udgive materialer. Som 
forfatter skal man derfor vurdere, hvad man vil fokusere 
på. Er det indholdet eller er det også hele markedsførin-
gen? Det med at komme ud over rampen med pro-
duktet er samlet set lige så vigtigt som selve indholdet, 
hvis andre skal have glæde af det. 

Her kan vi som forlag noget særligt i forhold til denne 
her branche. Netværk er jo altafgørende, og Dansk Sang 
kan via foreningsmedlemmerne løfte materialer ud i alle 
mulige kringelkroge af det musikfaglige miljø ... og vi 
kan professionalisere det konkrete produkt. Det har vi 
fyrre års erfaring med.

Hvilke muligheder ser du for et fremtidigt samarbejde 
med DMpF?

Dansk Sang har jo en mangeårig tradition for samar-
bejde med DMpF. Et samarbejde, der trækker tråde 
tilbage til 1993, hvor Ole Helby og Kirsten Værgeman, 
daværende formand for folkeskolens musiklærerfor-
ening, stod bag publikationen Brug musikken som 
blev udgivet af Dansk Sang og DMpF. Bogen handler 
om samarbejdet mellem folkeskole og musikskole, så 
det der med, at samarbejdet først var noget, vi kom i 
tanke om i forbindelse med den seneste reform, det 
er jo ikke rigtigt. Nu har vi bare lidt nemmere ved at 
henvise til det, fordi samarbejdet er blevet formaliseret 
gennem den udvikling, der har været. Herudover har vi 
i mange år arbejdet sammen med DMpF omkring udgi-
velser af materialer, der i særlig grad kan anbefales til 
musikskoleundervisere.

Jeg ser store muligheder for, at vi i fremtiden kan arbejde 
endnu mere målrettet i forhold til de publikationer, vi 
laver, og her er det helt afgørende for os som forlag, at 
vi lytter til, hvad der er relevant indenfor musikskoleom-
rådet. At vi er opmærksomme på, hvad der sker, og at 
vi også lytter til de kompetencer, som musikskoleunder-
viserne har. Her har vi brug for DMpF, og jeg håber, at vi 
i fremtiden kan forstærke dette samarbejde til gavn og 
glæde for både musikskole og grundskole. ■

Dansk Sang

? Gode link
Du kan læse mere om forlaget på dansksang.dk

Hvis du vil se, hvilke publikationer, der anbefales 
af DMpF kan du kan du skrive dmpf i søgefeltet 
under "find materialer" i netbutikken.

Hvis du vil vide mere om at være forfatter på 
Dansk Sang kan du finde kontaktoplysninger 
under rubrikken 'Om forlaget' i netbutikken.

Hvis du har ideer og forslag til udgivelser af 
undervisningsmaterialer, der kunne være 
relevante for musikskoleområdet kan du kontakte 
projektleder Lars Thor Larsen på lars@dansksang.dk

8
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Se mere på
musicroom.dk

Sammenspilsbogen – Spil i kæder fokuserer på 
musikpædagogik, som tilgodeser elever og underviser: 
det skal være let, sjovt og udviklende. Flowundervis-
ning, som minimerer pauser og ventetid, er stadig i 
centrum, og ud over Leadsheet-rolleark- og 1-2-3- 
rotations-sammenspilsmetoderne, som blev præsen-
teret 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. 

Sammenspilsbogen
– Spil i kæder

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 afslutten-
de finalekoncert. Hæftet indeholder såvel en becifret 
melodiudgave som udgaver for blandet kor.

Af Tormod Vinsand 

Gehørs- 
indstudering  
på klaver 

Gehørsindstudering er en 
almindelig praksis i udøvel-
sen af rytmisk musik. Den 
anvendes også på den  
rytmiske musiks pæda-
gogiske område. Men 
hvordan kan man som mu-
siklærer arbejde målrettet 
med gehørsindstudering?  
I denne bog angives vej-
ledninger og cowboytricks 
til hjælp ved gehørsindstu-
dering. Til grundbogen hø-
rer Gehørsindstudering på 
klaver - ARBEJDSHÆFTE. 

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

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

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

Du danske 
sommer 
– 10 nye danske 
sommersange

Kr. 99,- inkl. moms
Skabe lyst  
og glæde 

14 sange af Ole Hyltoft  
og Finn Jørgensen

Kr. 99,- inkl. moms

På opfordring af Mads 
Bille og Herning Kirkes 
Drengekor har Bo Gunge 
kastet sig over tolv cen-
trale salmer fra Den Dan-
ske Salmebog. Meningen 
er, at salmemelodierne 
kan synges af menighe-
den fuldstændigt som de 
plejer, men at akkompag-
nementet bidrager med 
en ny fornemmelse. 

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

12 salmer  
på ny
– arrangeret af  
Bo Gunge

NYHED NYHED

NYHED

NYHED
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Strygerstævne

NYSS - Nordisk Yngre Stryger Stafet er et nordisk som-
merkursus for strygerelever fra Danmark, Norge, Sverige, 
Finland, Grønland, Island og Færøerne. NYSS afholdes på 
skift i de nordiske lande. Sidst stafetten var i Danmark var i 
2013. NYSS afholdes over en uge i sommerferien med den 
klassiske musik i fokus, men folkemusik og populærmusik 
indgår også i repertoiret. Formålet med NYSS er at styrke 
den nordiske kulturudveksling samt at fremme børnenes 
musikalske og tekniske niveau og motivere dem til fortsat 
at udvikle deres musikalitet. Derfor får eleverne hver dag 
solotimer på deres strygeinstrument - violin, bratsch, cello 
og kontrabas, og derudover får de mange timers undervis-
ning i kammermusik og orkesterspil. For disse elever, der 

hver dag øver sig mange timer derhjemme, er det meget 
motiverende at indgå i dette fællesskab af ligesindede. 
Som Ingvar Dyremose på 11 år fra Holstebro sagde til TV 
Midtvest, da de kom forbi: ”Der er en masse, der kan det 
samme som dig, du er ikke anderledes end nogen andre”. 
Ingvar spiller cello, og det er der ikke så mange på hans 
alder, der gør i Holstebro. Ingvar er forholdsvis nybegynder 
og med på sådan et sommerkursus for første gang, og 
hans oplevelse var da også: ”Det er sådan et stort fælles-
skab, det lyder meget bedre, end det gør, når du er alene, 
synes jeg”. Alle elever indgår i NYSS orkestret, som giver 
koncert ved ugens udgang. De mere øvede elever indgår 
desuden i STAR orkestret, som også afslutter ugen med en 

Af Christina Al-Aani

NYSS – NORDISK YNGRE 
STRYGER STAFET

FOTO: DANIEL BROE

  Ingvar Dyremose  

50 strygerelever fra hele Norden var samlet en uge på Orkesterefterskolen 
i Holstebro denne sommer – til soloundervisning, orkesterspil og masser af 
fest, leg og fællesskab. Der blev knoklet fra tidlig morgen til sen aften, men 
der blev også badet, spillet rundbold og leget med magic cards.
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koncert. Grunden til, at kurset formår at forene nybegyn-
dere og mere erfarne unge strygere, er Mette Hanskovs 
særlige direktionsteknik, hvor hun viser solmisationstegn 
med den ene hånd og dirigerer med den anden. Nybegyn-
dere kan på den måde spille med på løse strenge og indgå 
i den musikalske helhed fra første dag. Mette Hanskov er 
til daglig solobassist i Det Kongelige Kapel i København, 
og det er hende, der har opfundet NYSS. Alle elever får 
desuden mulighed for klaverakkompagnement, og de 
kan optræde solo på elevkoncerter i løbet af ugen, hvis 
de har lyst. At optræde til en koncert er dermed en vigtig 
erfaring, børnene får med sig hjem fra NYSS. De arbejder 
længe og grundigt med at øve, og får så oplevelsen af ”at 
fyre den af” foran et publikum. Alle koncerter er åbne for 
den lokale offentlighed, og derved inddrages lokalsamfun-
det også i begivenheden.

Et andet formål med NYSS er at give både børn og voksne 
en grundlæggende forståelse for det nordiske fællesskab 
og mulighed for at udforske de nordiske kultur- og musik-
traditioner. Derfor var der også indlagt en aften med folke-
dans. Udover de 50 elever fra 8-17 år var der 30 forældre 
med på kurset, og alle, stort set uden undtagelse, deltog, 
dansede og svedte hele aftenen på den store græsplæne i 
aftensommersolen til to lokale folkemusikere, der spil-
lede violin og instruerede i dansen. Det var desuden en 
fornøjelse at opleve, hvordan alle inden ugen var omme 

talte nordisk. Kun den første dag blev der talt lidt engelsk 
- langt de fleste lærte at omformulere, tale langsomt, eller 
sidemanden/-kvinden oversatte.

Der blev dog ikke kun spillet med bue. Der var også ind-
lagt tid til frisbee, kortspil, rundbold og fodbold, og der 
blev indkøbt tre badebassiner, som børnene flittigt afkø-
lede deres hoved og krop i. Midt på ugen var en hel ef-
termiddag afsat til tur, og alle drog til Søndervig og blev 
betagede af både sandskulpturer og Vesterhavet. Så det 
var ikke kun musikken, der udgjorde fællesskabet. ”So-
loundervisning og de berømte 10.000 timer, hvor bør-
nene øver alene i et øvelokale kan godt blive ensomt, og 
derfor har børnene brug for et fællesskab”, siger Anne 
Marie Kjærulff, violinist, kursusleder og underviser. Anne 
Marie beskriver videre: ”Fællesskabet - altså orkestret - er 
større end summen af individer. At være en del af denne 
lyd i et orkester er simpelthen en berusende oplevelse. I 
Venezuela bruges orkesterspil som en social løftestang 
for gadebørn. At tage ansvar for sin egen stemme, øve 
sig, og samvittighedsfuldt udfylde sin plads, samtidig 
med at man lytter til helheden og indordner sig, er både 
musikalsk og menneskeligt samfundsmæssigt utrolig vig-
tig lærdom”. Sammen med Landsorganisationen Musik 
& Ungdom og projektleder og cellist Julie Kock har Anne 
Marie gennem et år skaffet penge til projektet, hyret 
instruktører og nøje planlagt dette sammensurium af 8
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ambitiøs undervisning og socialt samvær. Sidste aften 
festede alle børn efter at have afholdt “Crazy Night”, 
som bestod af musikalsk humor med Victor Borge som 
forbillede. Det er børnenes egen aften. De planlægger 
og øver de særeste og sjoveste ting i løbet af ugen og 
både sang, violinspil og skuespil kommer i spil. Lærerne 
giver også deres besyv med. Man ved aldrig hvad der 
kan ske, men kedeligt er det ikke.

Det var ni prominente instruktører, der underviste på 
kurset, men det er ikke nok at være dygtig og promi-
nent musiker og instruktør, man skal også være en dyg-
tig musikpædagog, der kan motivere og opmuntre bør-
nene. Pianist Christine Raft var med på kurset for første 
gang. Hendes oplevelse var, at det var en flok meget 
engagerede og åbne børn, som indbyrdes kunne op-
muntre og støtte hinanden. Christine siger om børnene: 

”Det var så fint at mærke, hvor søde og respektfulde de 
var ved hinanden på tværs af alder, niveau og lande. De 
gav hinanden skulderklap, hvis de var nervøse, det var 
dejligt at se i den ellers konkurrenceprægede musikver-
den”. Så lærere og elever var fælles om både at udfor-
dre og disciplinere hinanden, men også om at bakke op 
og rose. Helt overordnet var Christines indtryk: ”Der var 
virkelig en god stemning, åbenhed og tolerance både til 
musik, fodbold og fællesspisningen”.

NYSS afholdes efter planen på Ingesund Musikhögskola 
i Sverige 2019 (uge 32), men udfordringen med en sta-
fet er, at der hvert år skal startes lidt forfra, fordi plan-
lægningen skal foregå i det pågældende land, og derfor 
skal der findes en ny organisation, der kan administrere, 
en ny projektleder der kan fundraise, og en ny lokalitet 
der kan huse så mange.

Christina Al-Aani er sekretariatsleder for  
Musik & Ungdom. ■

8 Strygerstævne

8
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? Fakta
 
De 9 instruktører og strygerpædagoger:

Hanne Saandvig Immanuelsen, violinist, Grønland: 
Musikskoleleder og violinlærer på Nuuk Musikskole

Carin Halberg, violinist og bratschist, Sverige: 
Soloviolinist/bratschist i Lunds Stadsorkester, 
underviser på Kulturskolen i Lund

Jonas Franzon, cellist, Sverige: Cellolærer på 
henholdsvis Musik- och kulturskolan Sandels i 
Helsingfors og Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo

Christine Raft, pianist + solist, Danmark: 
Klaverunderviser og medstifter af Trio Ismena og Duo 
Schmidt & Raft

John Ehde, cellist, Sverige/Danmark: Underviser på 
Malmö Musikhögskola og Hvidovre Musikskole

Anne Marie Kjærulff, violinist, Danmark: Violinist 
i DR Symfoniorkesteret og underviser i København. 
Nordisk projektkoordinator på NYSS

Gudny Gudmundsdottir, violinist, Island: Leder 
afdeling for violin på Iceland Academy of Arts, og 
lærer for talentfulde studerende på Reykjavík School 
of Music. Tidl. koncertmester, Islands Symfoniorkester

Joel Gonzalez, bassist, Mexico: Solobassist i DR 
Symfoniorkesteret

Damian Iorio, dirigent, Italien: Leder af NYSO 
(National Youth String Orchestra) i GB

Hjemmesider: www.musik-ungdom.dk og  
www.nyssmusik.net
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Guitar Pro: iOS og Android, 
pris 46,-

Genial app til guitarundervis-
ningen. Viser både noder og 
tabulatur samtidig med, at man 
kan høre musikken. Der er mas-
ser af muligheder for at under-

støtte øveprocessen, bl.a. ved at sænke tempo og loope 
vanskellige passager. 
Der findes masser af gratis guitar pro-filer på nettet, og 
typisk er de af højere kvalitet end andre typer tabulatur, 
som man kan finde. Der er også mulighed for at købe 
sange via app’ens integrerede butik. Prisen for en sang er 
typisk 7,50 kr.
App’en kan udelukkende afspille filerne. Hvis man ønsker 
at kunne redigere og lave sine egne filer, skal man købe 
programmet til PC/Mac.

Amazing slowdowner: iOS 
og Android, pris 107,50

En slow downer app, som kan 
ændre toneart og tempo på 
sange. Jeg bruger den især, når 
jeg arbejder med rytmisk musik, 
da det giver eleven mulighe-

den for at spille sammen med det oprindelige nummer, 
selvom man ikke har de hurtigste fingre. På den måde 
kan man arbejde med formen og de store linjer i musik-
ken. Det giver eleven en umiddelbar mestringsoplevelse, 
samtidig med at det skærper elevens bevidsthed om, 
hvilke passager der kræver en ekstra indsats.
Muligheden for at ændre toneart er praktisk, hvis man ar-
bejder med et transponeret arrangement eller hvis eleven 
har glemt sin capo:-) Man slipper også for at bruge tid på 
at stemme om, hvis man spiller Jimi Hendrix eller andre 
kunstnere, som kan lide at pille ved stemmeskruerne.
App’en kan afspille musik man har liggende på ens en-
hed, men kan også streame direkte fra ens Spotify-playli-
ster, hvis man ellers har et Spotify Premium-abonnement.

Videndeling

MUSIKSKOLEN
IT-FIX i 



Stillingsannonce

Organist/Kirkemusiker i Vesthimmerland
Til en nyoprettet stilling (37 timer/uge) ved Aars, Gislum, Haubro og 
Vognsild kirker søger vi et dygtigt og initiativrigt musikmenneske, 
der

• brænder for kirkemusikken – primært den rytmiske
• vil arbejde for at inddrage børn og unge i kirkens musikliv
• har erfaring med eller � air for ledelse af kor for børn og unge 
• vil medvirke til at videreudvikle glæden ved sang og musik i 

vore kirker
• med musikken understøtter kirkens liturgi og kirkens forkyndelse

Ansøgningsfrist 6. januar.
 
www.musikskolen.dmpf.dk/ledige-stillinger
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David Vollmund er guitar- og 
baslærer ved Musik- og kultur-
skolen i Kerteminde. ■

Du kan finde links 
til alle apps her:
https://bit.ly/2PUIIDa

Ireal pro: iOS og Android,  
pris 109,-

Et band i en app. App’en kan 
afspille akkompagnementsspor 
i mange forskellige stilarter ud 
fra akkordrundgange. Det er let 
at lave sine egne akkordrund-

gange, og der findes masser af akkordrundgange, man 
kan downloade i app’ens forum. Man kan bl.a. finde 
hele Realbook og masser af Beatles-sange. Sangene kan 
transponeres og justeres i tempo, ligesom man kan dele 
sangene i forskellige formater, så eleverne også kan bruge 
dem derhjemme, selvom de ikke har app’en.

David Vollmund 
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”Kære alle sammen. 
Tak for invitationen!
Jeg er glad for at være 
her i aften, omgivet af 
komponister og sang-
skrivere. Når man er i 
jeres selskab, kan man 
ikke komme tættere 
på musikkens sjæl og 
nerve.
Jeg har også glædet 
mig til at høre aftenens 
musikalske indslag og 
være med til at fejre 
årets hædersprismod-
tagere.

Jeg tror faktisk ikke, vi som mennesker kan leve uden 
musik. Det ville jeg i hvert fald ikke selv kunne. Og måske 
har musikken endda en helbredende kraft.
Det med musik og sundhed har I også taget op i DJBFA. 
– kan I ikke godt snart finde et andet navn; i stedet for 
alle de bogstavkombinationer..?

Musiklivets mange aktører skal samarbejde: spilleste-
derne, musikskolerne, uddannelserne, kommunerne, mu-
siklivets mange organisationer og Statens Kunstfond.
Om kort tid vil jeg præsentere en ny musikhandlingsplan. 
Ligesom for tidligere kulturministre er det også vigtigt 
for mig, at musikken har det godt – musikken rører og 
berører os alle.

Et samarbejde, jeg har store forhåbninger til, er det, som 
jeg tror, at I skal være med til at bryde helt nye veje for, 
nemlig samarbejdet mellem musikskolerne og folkesko-
lerne. Det skal styrkes, så mange, mange flere børn og 
unge får mulighed for at spille og synge. For folkeskolen 
er nok en af vores vigtigste kulturinstitutioner.

Jeg kan fortælle, at under præsident Macron´s nylige besøg 
i Danmark havde jeg mulighed for at tale med den franske 

kulturminister, Francoise Nyssen, som udtalte stor misun-
delse over den danske tradition, hvor vi formidler kultur, 
kunst og ikke mindst musik til børn, fra de er helt små. 
Så vi kan godt rette ryggen – måske meget mere, end 
vi tror! 

Fortsat rigtig god hædersprisfest.” ■

Kulturministeren

KORT UDDRAG 

? Det er DJBFA 
Foreningens navn er DJBFA / Komponister og 
Sangskrivere (DJBFA - Danish Composers and 
Songwriters).

DJBFA / Komponister og Sangskrivere er 
den største brancheorganisation af danske 
rettighedshavere indenfor musikken. Fra jazz 
til rock og fra nykomponeret elektronisk musik 
til folkemusikkens rødder. DJBFA samler i alt 
flere end 1600 professionelle komponister og 
sangskrivere og har som sit hovedformål at sikre 
de bedste betingelser for, at der kan skabes ny, 
spændende musik.

DJBFA tilbyder blandt andet arbejdslegater, 
arbejdsophold, netværk, juridisk rådgivning, 
forsikringsordning og meget mere. Foreningen 
støtter endvidere en række initiativer og 
kulturprojekter, der medvirker til at synliggøre 
og fremme musikkens betydning. DJBFA er 
repræsenteret i kulturens mange organer og er i 
løbende dialog med politikere og branche både i 
Danmark, Norden, EU og på verdensplan.

For at blive medlem i DJBFA skal man være 
medlem af Koda og kunne dokumentere 
indtægter som professionel komponist eller 
sangskriver. Det er også muligt at blive medlem 
via kunstnerisk optagelse. Foreningen ledes af en 
bestyrelse på ni personer valgt blandt foreningens 
medlemmer. Foreningen er stiftet i 1973.

af Kulturminister Mette Bocks 
tale til DJBFA's Hædersprisfest

  Mette Bock  

 FOTO: STEEN BROGAARD 
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Mere musik – Mindre skældud
Et fundament for den gode musikundervisning

… af Birgitte Schade
Undervisningsmateriale med fokus på at lære børn om musik og om de særlige sociale 
spilleregler, der gælder i musiklokalet. Hensigten med materialet er at give læreren redskaber til 
at kunne etablere et trygt undervisningsmiljø med plads til glæde, ro og rum til faglig fordybelse 
samt fællesskab omkring musikken. Gennem arbejdet med de forskellige sange, melodier og 
lege får eleverne mulighed for at tilegne sig nogle af de færdigheder og kompetencer, der 
er nødvendige, når vi arbejder med musik. De får mulighed for at udvikle deres musikalske 
forståelse, faglighed og stolthed.  Bogen suppleres med adgang til digitale ressourcer med 
mulighed for at lytte til sangene med og uden vokal. 
Kr. 200,- (250,-) • 1285-B-IT • ISBN 978-87-7178-060-4

dansksang.dk
admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667

Mere musik 
   – Mindre skældud

Birgitte Schade

B
irgitte Schad

e

Et fundament for den 
   gode musikundervisning 

Ind imellem kan musiktimerne opleves som konfliktfyldte og utilfredsstillende.   Det, man har planlagt, går i vasken – man kommer til at skælde ud, mister måske modet eller føler magtesløshed. 
 Mere musik – Mindre skældud sætter fokus på at mindske uro og konfliktfyldte  situationer i musikundervisningen, og materialet indeholder en lang række sange, lege og andre musikalske aktiviteter, der sigter på: 

 • at hjælpe eleverne til at udvikle hensigtsmæssig adfærd i musiklokalet • at hjælpe og inkludere børn, der har svært ved at deltage i undervisningen • at styrke elevernes musikfaglige og sociale kompetencer • at styrke læringsfællesskabet

Undervejs kan du også læse om vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med  undervisningen, og hvad man kan gøre, når tingene ikke går som planlagt.  Herudover indeholder materialet målbeskrivelser, didaktiske overvejelser og  refleksioner i forbindelse med undervisningen, beskrivelse af relevant teori samt forslag til evalueringsmetoder.
 Mere musik – Mindre skældud er oplagt som opslagsbog, som inspirationskilde  og som metodisk tilgang til undervisningen i indskolingen.

Med bogen følger – via QR-kode og link – adgang til ressourceside med  lydfiler og instruktionsvideoer.

9 788771

780604

ISBN 978-87-7178-060-4

1285-B-IT

Birgitte Schade
Cand.pæd. i didaktik 
(musikpædagogik) samt 
Almen Musikpædagog fra 
Det Fynske Musikkonser-
vatorium.

Har tidligere udgivet un-
dervisningsmaterialerne: 

•  Musikopdragelse –  
opdragelse til musik

•  Sneen danser – nye jule- 
og vintersange 

og kormaterialerne:

•  Luna er et andet sted 
– og andre sange fra 
Bamse og Kylling 

•  Tænder på et kys –  
Et århundredes kærlig-
hedssange
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*Kun ét eksemplar af hver bog.
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Jamen – hvad skal vi nu finde på?

1 . Vil du, vil du, vil du, vil du, vil du med mig rundt på gulvet gå?
Ja så, ja så, ja så, ja så, ja så hvad skal vi nu finde på?

Elev(er): Vi kan da hoppe/ liste/ vrikke!
Alle: God ide!

2 . Hoppe, hoppe, hoppe, hoppe, hoppe . Alle hopper her og der .
Hoppe, hoppe, hoppe, hoppe, hoppe . Vi kan ikke lade vær’ . 

3 . Jamen, jamen, jamen, jamen nu skal alle hjem på plads

Find selv på flere vers .

Musik: ”Vil du, vil du”, dansk sangleg
Tekst: Birgitte Schade

Musik og tekst: Copyright © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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Legebeskrivelse
Eleverne sidder på deres pladser, mens de synger vers 1 . Herefter kom-mer en elev eller elevgruppe med et forslag som ”Vi kan da hoppe/liste/ vrikke!” . Alle siger: ”Ja, god ide!”, rejser sig op og giver sig til at hoppe rundt mellem hinanden . Det er vigtigt, at alle siger ”God ide!”, da hen-sigten med denne leg er, at eleverne skal lære at anerkende hinandens ideer og arbejde positivt for at føre disse ideer ud i livet .

Du kan understøtte deres bevægelser ved at spille, nynne og/eller synge til . Syng for eksempel ”Hoppe, hoppe  . . . alle hopper her og der . Hoppe, hoppe  . . . vi kan ikke lade vær’” . Når du begynder at synge ”Jamen  . . . hjem på plads”, skal alle finde hjem på plads, og legen kan starte forfra . (Se også ”Jamen – hjem på plads”) .

Tips og ideer 

Inden legen går i gang,
kan I aftale, hvilke vers der skal med i sangen . Skriv eller lav tegninger på tavlen, der illustrerer versene og aftal hvilke elever, der skal foreslå de enkelte vers . 

”Det var min ide  . . .”
Det kan være nødvendigt at pointere, at man gerne må bruge hinan-dens ideer . Hvis Line får ideen til at gå baglæns, er det OK, at Sara lidt senere foreslår det samme . Man kan ikke tage patent på en god ide og nægte andre at bruge den . Gode ideer må bruges af alle, og de bliver kun bedre af at blive brugt .

De går ind i hinanden og giver sig til at slås
Hvis eleverne bruger al energien på at løbe ind i hinanden, træde hinan-den over tæerne og lignende kan det skyldes, at de endnu ikke har lært, hvordan man bevæger sig rundt mellem hinanden . Brug lidt tid på at 

Hvis eleverne kan lide 
denne leg, kan de 
sikkert også lide Hvad 
kan man lave i sne fra 
”Sneen danser – nye 
jule- og vintersange” 
(2014) . Forlaget Dansk 
Sang

• At skabe grobund for et positivt arbejdsmiljø, hvor eleverne tør 
stå frem med egne forslag, hvor de accepterer hinandens ideer og 
aktivt forsøger at føre dem ud i livet . 

• Musikfagligt er der fokus på form- og periodefornemmelse . Du kan 
med fordel inddrage bodypercussion i legen, hvilket giver mulighed 
for at arbejde med pulstræning og samtidighed .

Når man får sit forslag ført positivt ud i livet, er det et udtryk for accept og anerkendelse. Dette kan være en stor oplevelse for den enkelte 
elev, og i særlig grad for elever, der har det svært i klassen.

Mål
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Glæde, ro og rum 
                til faglig fordybelse i musiktimerne

Nyhedsbrevet for musikskoler?

	 					Gratis	på	nyheder.dansksang.dk
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GRUNDBOG & ARBEJDSHÆFTE
Gehørsindstudering er en almindelig praksis i 
udøvelsen af rytmisk musik, og denne prak-
sis anvendes også på den rytmiske musiks 
pædagogiske område. Men hvordan kan man 
som musiklærer arbejde målrettet med gehør-
sindstudering? Hvad kræver det af læreren i en 
pædagogisk situation? Hvordan kan en typisk 
gehørsindstuderingslektion udforme sig? Hvor 
finder man velegnet materiale? Spørgsmålene 
er mange.

I Grundbogen angives vejledninger og ”cow-
boytricks” til hjælp ved gehørsindstudering. 
Det musikalske materiale er komponeret af 
forfatteren.

Til grundbogen hører et Arbejdshæfte. Her kan 
eleven/den studerende arbejde med satserne 
uden vejledninger og tricks.

Tidligere udgivelser af samme forfatter:
•  Jazz Chords on Piano
•  Jazz Chords on Piano 2
•  Jazzbecifring på klaver
•  Jazzbecifring på klaver 2

GRUNDBOG, 50 sider Pris: kr. 149,-

ARBEJDSHÆFTE, 46 sider Pris: kr. 79,-

Forfatter: Tormod Vinsand

Forlag: Wilhelm Hansen
www.noder.dk 

DJ

GEHØRSINDSTUDERING 
• Grundbog

• Arbejdshæfte

Udgivelser

GUITARENSEMBLE 1
Quartet – Maestro serien 

GUITARENSEMBLE 1 er en samling af stykker til 
professionelle guitarister, konservatoriestude-
rende og talent- & MGK-elever.

Idéen med bogen er at levere et slidstærkt og 
gennemprøvet kammermusikrepertoire for 
klassisk guitar.

GUITARENSEMBLE 1 bygger videre på de tidli-
gere udgivelser Guitarbanden 1, 2 og 3 (forlag: 
GUF) samt Guitarbogen 1, 2 og 3 (forlag: 
Strengeleg).

I GUITARENSEMBLE 1 stifter man bekendtskab 

med udfordrende kammermusik; værker af 
blandt andre J.S. Bach, Claude Debussy og Isaac 
Albéniz arrangeret for guitarkvartet. 
GUITARENSEMBLE 1 præsenterer forskellige stil-
arter og genrer fra både Europa og Latinamerika. 

Forfatter: David Efraim Poulsen

Bog m. spiralryg (90 sider)
Pris: kr. 175,-

Forlag: Strengeleg

Kontakt:  
strengeleg.guitar@gmail.com 

DJ

JULESANGE FOR PIGEKOR 2 

Med serien Sange for pigekor ønsker man at 
fokusere på bredden i ligestemmig sang og 
præsentere de bedste satser fra DR PigeKorets 
repertoire.

Julesange for pigekor 2 er en del af denne 
serie, og dette andet bind indeholder - ligesom 
det første - både originalkompositioner og ar-
rangementer af julens kernerepertoire.

DR’s nodearkiv bugner af værker og arran-
gementer for pigekor, og hvert år kommer 
flere til. Et udvalg af disse sange præsenteres i 
denne serie, så de kan være til glæde og inspi-
ration for andre ligestemmige kor. 

Alle satser er sunget af enten DR PigeKoret eller 

DR JuniorKoret. Der er noter til alle sange. 

De 8 julesange:
1.   Der er ingenting i verden så stille som sne
2.  Maria gennem torne går
3.  The Silver Stars
4.  Rudolf med den røde tud
5.  En rose så jeg skyde
6.  Mit hjerte altid vanker
7.  Winter Wonderland (Mashup)
8.  Her kommer, Jesus, dine små

Redaktion: Phillip Faber og Jakob Faurholt
Pris: Hæfte, 60 sider, kr. 89,-

Forlag: Wilhelm Hansen
www.ewh.dk
 DJ
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GLADA TONER 
- for klaver 

GLADA TONER er tænkt som et supplement 
til klaverundervisningen.
Indholdet er en blanding af lette og svære 
stykker.
Juletip: Indeholder bl.a. ”Ding Dong Merrily 
On High” & ”Julrock”.

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering

Hæfte (48 sider), 
Pris: kr. 179,-

Forlag: Notfabriken
www.noder.dk
 DJ

VI SPILLER SAMMEN 
- en spillebog for børn og forældre 

VI SPILLER SAMMEN er en spillebog for 
børn og deres forældre og kan bruges som 
supplement til den klaverskole, der bruges i 
undervisningen.
Idéen er, at forældre kan spille sammen med 
barnet.
Melodierne er korte og med lette akkom-
pagnementer, så man kan spille med uden 
særlige forudsætninger.

Juletip: Indeholder bl.a. ”Jingle Bells”.

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering
Illustration: Paulina Franzén
Dansk oversættelse: Anne Barfoed

Hæfte (16 sider) 
Pris: kr. 99,-

Forlag: Notfabriken
www.noder.dk

DJ

VINTERSANGE og JULESALMER 

Sange og salmer til ”julens og vinterens 
stemning og glæde”.
To sange er nedskrevet i forskellige tonearter 
for at tilgodese såvel mindre øvede sang-
stemmer som mere øvede kor. 
Det anbefales for de øvrige sanges og sal-
mers vedkommende at transponere dem en 
tone eller en lille terts op.
Tre af salmeteksterne er skrevet i samarbejde 
med Sys Bjerre.

Forfatter: Maria Elisabeth Hersing
Illustrationer: Pernille Hinnerup Jensen
Redaktion: Ib Thorben Jensen, Søren Bech-
mann og Jørgen Andresen

Hæfte (36 sider)
Pris: kr. 140,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk 

Udgivelsen er støttet af KODA’ s Kulturelle Midler

DJ

SAMMENSPILSBOGEN 
Spil i kæder 

Nyt sammenspilsmateriale, rettet mod alle der 
arbejder med sammenspil i musikskole, grund-
skole, gymnasium, ungdomsskole, efterskole, 
universiteter og på konservatorier.

SAMMENSPILSBOGEN Spil i kæder ønsker at 
fokusere på en musikpædagogik, som gør 
tingene lette, sjove og udviklende for både 
elever og lærer.
Flowundervisning, som minimerer pauser og 
ventetid, er i centrum, og ud over Leadsheet-
rolleark og 1-2-3-rotationsmetoderne, som 
blev præsenteret i den tidligere udgivelse SAM-
MENSPILSBOGEN, bliver der i denne bog præ-
senteret en ny metode, Sammenspil i kæder, 
for at kunne aktivere store hold og klasser med 
et minimum af forberedelse.

Materialet henvender sig til alle niveauer fra 0. 
klasse. Alle metoder illustreres ved lettilgænge-
lige videoer.

Indhold:
•  17 numre – 17 emner
•  51 arrangementer
•  27 instruktionsvideoer
•  2 timer og 18 minutters video
•  QR – links.

Forfattere: Mads Pagsberg, Sara Stein, Jonas 
Wille, Jente Ôhler, Camilla Ulriksen og Johanne 
Ulbæk Povlsen

Ringbind, 112 sider
Pris: kr. 249,-

Forlag: Wilhelm Hansen
www.ewh.dk  DJ
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VI SØGER DIG -
SÅDAN SØGER DU

Ansøgningsfrist
1. december

Vi ses på DKDM!

www.dkdm.dk

Musikskolen_november_ansoegningsfrist_178x125.indd   1 12-09-2018   11:52:49

Musikalsk Grundkursus
sankt annæ GyMnasiuM
sjælør Boulevard 135 · 2500 valBy

MGk
rytMisk   klassisk vokallinje    lyd

 
kom til vores informationsaften 
mandag den 21. januar kl. 19.00
læs mere om de fire studielinjer
på www.sag.dk/mgk

Drømmer du om 
et gymnasieliv 
med masser 
af musik?
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Alle resultater af de årlige lønforhandlinger for musikskole-
lærerne indsendes til DMpF. 

For musikskolelederes, souschefers og andre mellemlederes 
vedkommende varetages forhandlingerne direkte af DMpF. 
Disse grupper har ligeledes mulighed for at drøfte lønfor-
slag med deres overordnede, hvorefter forslagene sendes til 
DMpF, idet forhandlingsretten beror centralt i organisatio-
nen. DMpF har derefter en frist på 3 uger, juli fraregnet, til 
at begære forhandling, hvis forslaget ikke kan tiltrædes.

Hvornår forhandles der?
Man har som udgangspunkt krav på en årlig lønforhandling 
– forudsat at den ene eller begge parter fremsender forslag. 
I hver enkelt kommune vedtages der forhandlingsprocedurer 
og -frister, som det er tilrådeligt for ledere, TR’er og andre 
interesserede at holde sig à jour med, så man kan følge 
kommunens struktur herfor; det er netop ved gennemfø-
relse af faste, årlige lønforhandlinger, at man kan sikre en 
rimelig og gennemsigtig lønudvikling for alle ansatte, ledere 
såvel som lærere. 

Forhandlinger ved nyansættelser finder dog sted i forbin-
delse med ansættelsen og skal som udgangspunkt være 
afsluttede, før ansættelsen træder i kraft. Reelt bør der 
opnås enighed om lønniveauet, før en ansøger kan vælge, 
om ansøgeren ønsker at tiltræde stillingen. 

Hvis man ikke kan blive enige?
Hvis der ikke kan opnås enighed, udarbejdes et uenigheds-
referat med henblik på evt. videreførelse af forhandlingen i 
det aftalte tvistløsningssystem.

Man kan se mere på DMpF´s hjemmeside, ligesom man er 
velkommen til at henvende sig for yderligere vejledning. ■

For musikskolelederes og -læreres vedkommende fastsættes 
en del af lønnen individuelt efter Aftale om lokal løndan-
nelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjeneste-
mandsansatte bibliotekarer. 

Musikskolelæreres grundløn og garantiløn
For musikskolelærere er der aftalt en grundløn på trin 28 (pr. 
1/4 2019: Trin 28 + 1000 kr./år i niveau 31/3 2000) på den 
kommunale lønskala. Efter 6 års ansættelse efter overens-
komsten er man garanteret en aflønning på mindst trin 34, 
efter 10 år på mindst trin 40.

Musikskolelederes grundløn
Til hver enkelt stilling under Overenskomst for musikskole-
ledere aftales en grundløn på basis af en samlet vurdering 
af stillingens organisatoriske placering, omfang, indhold og 
ansvarsområde. Ovenpå stillingens grundløn forhandles den 
individuelle løn.

Hvad forhandles der om?
Den enkelte leder, lærer eller grupper af disse kan tillægges løn 
for kvalifikationer, funktioner eller (mere sjældent) nøje fast-
lagte og målbare resultater. Lønnen vil således med tiden blive 
opbygget i relation til den enkeltes kvalifikationer, funktioner 
og evt. resultater, og den vil udvikle sig undervejs i ansættelsen. 

Hvor meget er der at forhandle om?
Det vil være forskelligt fra det ene år til det næste ligesom 
fra kommune til kommune, men som udgangspunkt skal 
der afsættes midler til lokal løndannelse, og afklaring af det 
lokale økonomiske råderum er et emne til drøftelse mellem de 
forhandlende parter. 

Hvem forhandler?
For musikskolelæreres vedkommende er forhandlingsretten 
uddelegeret til den lokale tillidsrepræsentant (TR). Lærere kan 
således ikke selv forhandle deres løn, men de har mulighed 
for at tage en lønsamtale med deres leder, ligesom de kan 
fremsende lønforslag til TR. TR forhandler for alle skolens 
lærere, og alle læreres lønaftaler skal godkendes af denne. TR 
eller enkelte lærere kan dog altid vælge at søge vejledning og 
assistance hos DMpF. 

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

Lønforhandlinger på musikskolerne
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KONSERVATORIESTUDERENDE!
Husk at melde dig ind i DMpF – det er  
godt, og det er gratis: https://bit.ly/2ywrUMk 

Som studerende medlem har du blandt  
andet mulighed for at tegne billige forsikringer, få 
rådgivning om ansættelsesforhold, karriere og musiker-
kontrakter.

Medlemskab giver også ret til gratis medlemskab af 
AKA, Akademikernes A-kasse.

Spørgsmål? Mail dmpf@dmpf.dk eller  
ring 35 35 63 33 (hverdage 9-12).

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev  
for studerende her: https://bit.ly/2Poy9v6
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