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NEDTÆLLING
til den nye
2
arbejdstidsaftale
1
Leder

Musikskolerne står nu lige på tærsklen til den nye
arbejdstidsaftale for musikskolelærere, der som bekendt
træder i kraft d. 1. august 2016. Forberedelserne har
været intense de sidste mange måneder, og de fleste
steder er man ved at være klar til den nye virkelighed.

DMpF har fulgt processen tæt og mange steder været
dybt involveret i arbejdet. Der er ingen tvivl om, at vi står
over for den største forandring på musikskolerne siden
den første overenskomst blev indgået i 1983. Derfor
fylder det også meget for alle musikskolelærere- og
ledere. Det er ganske vist lærernes overenskomst, der er
ændret fundamentalt, men de nye regler ændrer også
rammerne for ledelsesarbejdet.
Processen har været forskellig fra skole til skole og
modellerne er præget af, at ”man låner hos hinanden”,
men alligevel er der tale om en stor mangfoldighed,
hvor ingen musikskoler kommer ud med helt identiske
udmøntninger af den nye arbejdstidsaftale.
I langt de fleste kommuner, har arbejdet med at finde
en god balance i vægtningen af arbejdsopgaverne været
præget af tillid, dialog og samarbejde mellem ledelsen
og musikskolelærerne. Man har lyttet til hinanden. Det
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er glædeligt og bør også fremover være en grundsten i
musikskolen som arbejdsplads. Der er dog også malurt i
bægeret. Mange musikskolelærere går ikke ubekymrede
og tilfredse på sommerferie. En del har en oplevelse af,
at de har fået afsat for lidt tid til den nødvendige forberedelse, hvis kvaliteten i undervisningsarbejdet skal
opretholdes. Andre har svært ved at overskue, hvordan
de skal få deres arbejdsliv til at hænge sammen, når de
er deltidsansatte på flere musikskoler.
Fra d. 1. august er det virkelighed. Her skal de lokale
modeller for udmøntningen af den nye arbejdstidsaftale,
de individuelle opgaveoversigter og det estimerede
tidsforbrug prøves af i den praktiske virkelighed. Her
vil de fleste bekymringer forhåbentlig vise sig at være
uberettigede, mens andre kan vise sig at være berettigede.
I de sidste tilfælde er det vigtigt, at man ikke lader stå
til, men hurtigt får drøftet, hvad der kan gøres for at
løse op for situationen. Når man indfører en arbejdstidsaftale, der er fundamentalt anderledes end den gamle,
bliver der naturligvis behov for mange justeringer. Vi
må således forvente, at vi allesammen er blevet meget
klogere i forhold til den nye arbejdstidsaftales virkemåde,
udfordringer og potentiale, når vi kommer hen i begyndelsen af 2017. ■
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FOTO: EVA MALLING

EN SAMTALE med
Henrik Sachsenskjold
Af Kirsten Brunbech
FOTO: LARS BAHL

Violinist og dirigent Henrik Sachsenskjold er med sine 98 år det ældste
medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening. Han har undervist og
været udøvende musiker lige til han fyldte halvfems år. Som professor
på Det Jyske Musikkonservatorium har han i tidens løb uddannet mange
af landets dygtigste violinister.
MUSIKSKOLEN har besøgt ham og hans datter, kontrabassist Eva Malling,
for at høre om et langt liv i musikkens tjeneste.

”Der er meget dejligt her. Utroligt søde naboer - og gode
venner kommer tit på besøg – og så spiller vi sammen.
Det har jeg det meget godt med”, fortæller Henrik
Sachsenskjold. For to år siden flyttede han ind i Flintholm
Plejeboliger og indrettede sig med sine fine gamle møbler
og billeder i to store lyse værelser.
Datteren Eva Malling serverer kaffe og fortæller, at den
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sidste offentlige koncert, hendes far spillede som halvfemsårig, var en klassisk koncert i Gevninge Kirke, hvor
hun spillede med på kontrabas.
Spillemand som femårig
Vi skruer tiden tilbage til 1918, da Henrik Sachsenskjold
kom til verden i provinsbyen Roskilde. Her voksede han
nummer 4 • 2016 • Musikskolen

op som enebarn – med en mor, der holdt af at synge og
en far, der var taxachauffør men brugte al sin fritid på at
spille violin, både derhjemme og rundt i byen til festlige
lejligheder.
På bedste Carl Nielsen-manér fulgte den lille Henrik med
sin far rundt og begyndte i en meget ung alder selv at
spille violin til festerne. Og under sin skolegang var han
så heldig at møde musiklærere, der stimulerede interessen for at spille, underviste i nodelæsning og startede
skoleorkester.
Moderen havde dog større ambitioner på sin eneste søns
vegne, end til blot at blive spillemand, så efter endt realeksamen måtte han udstå et års læretid i en bank. Men
selvom han var dygtig til at skrive tal op i kolonner med
sin sirlige håndskrift, var det stadig musikken, der trak,
og som sekstenårig blev han optaget på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium.
Efter endt studietid fire år senere samlede folk i fødebyen
Roskilde ind til, at Henrik Sachsenskjold kunne fortsætte
studierne i Paris. Det var en gestus, som viste borgernes
taknemmelighed for alle de mange fester, hvor han gennem barndommen og ungdommen havde underholdt
med sit violinspil. Dengang var der ikke mange, som fik
økonomisk mulighed for sådan et udlandsophold.
Vel hjemme igen blev han som 23-årig optaget i Det Kongelige Kapel, hvor han spillede i mange år og også senere
dirigerede orkesteret.
Musikskolen • nummer 4 • 2016

Da krigen kom, blev der
stadig afholdt mange
koncerter i dagtimerne
- at samles om musikken kunne bringe stor glæde i en
ellers hård tid. Men om aftenen, når der var spærretid, måtte alle jo holde sig indendørs. Og i den periode
begyndte Henrik Sachsenskjold at interessere sig for at
dirigere og fik de lange aftener hjemme mulighed for at
fordybe sig i denne nye interesse. Efter krigen rejste han
en periode til Italien for at fortsætte sine dirigentstudier
dér.
Han har gennem tiden dirigeret mange balletter på Det
Kongelige Teater - blandt andet en førsteopførelse i
Vesteuropa af Romeo og Julie - og han har været koncertmester for Tivolis Symfoniorkester i mange år.
Gennem årene er det blevet til mange fine anmeldelser i
pressen. Berlingske Tidende skrev blandt andet: ”Henrik
Sachsenskjold spillede Strawinsky´s violinkoncert med
så indtagende en klang, som var det Fritz Kreisler, der
havde grebet til violinen igen. Med denne præstation
spillede han sig lige ind i eliten af europæiske violinkunstnere”.
Fra professor til musikskolelærer
Men også det at videregive musikglæden til børn og
unge har fyldt meget i Henrik Sachsenskjolds liv.
Fra 1966 til 1988 var han violinprofessor på Det Jyske
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8 Musikkonservatorium. Dengang måtte man trække sig
tilbage som underviser, når man fyldte halvfjerds – og det
gjorde han så.
Men lysten til at undervise, møde mennesker og holde
sig i gang var langt fra brugt op, så Henrik Sachsenskjold
meldte sig ind i Dansk Musikpædagogisk Forening og
fortsatte sit virke de næste tyve år på aftenskoler og på
musikskoler både i Sorø, Slagelse og Holbæk. Her mærkede han, at det for
nogle elever kunne være
sværere at fastholde interessen – i forhold til de
elever, han i sin tid havde
undervist på konservatoriet, fortæller han.
Foreningens medlemsblad (tidligere Modus –
nu MUSIKSKOLEN, red.)
er altid blevet læst med
stor interesse:
”Det ville jeg nødig
have undværet”, understreger han.

6

Glæden ved gode elever
Selvom helbredet ikke rækker til det længere, er lysten
til at undervise der stadig, for mødet med de unge elever
har altid været en stor glæde i Henrik Sachsenskjolds liv.
Han finder en smuk lille blomsterdekoreret æske frem,
foret med silkepapir. I æsken ligger en lillebitte violin
skåret ud i cigarkasse-træ sammen med en lille bue og et
brev, skrevet med en fin barnehåndskrift:
”Kære Henrik. Tak for noderne. Jeg synes, du skriver så
smukt. Og derfor vil jeg gerne se din pen. Den måde ville
jeg gerne kunne skrive på. Jeg spiller på dine noder hver
dag. Venlig hilsen Willum”.
Brevet er dateret 1997 og skrevet af Willum Lendorf, der
senere blev uddannet som violinist på konservatoriet.
Kim Sjøgren, der selv blev violinprofessor i Aarhus, har
også været Henrik Sachsenskjolds elev gennem hele sin
studietid. Han har den samme legende tilgang til instrumentet som sin lærer – og spiller også med stor glæde
både folkemusik og klassisk musik.
”At spille efter gehør, giver jo meget frihed på instrumentet, det har jeg altid hold meget af.
Jeg har også altid kunnet lide at beskæftige mig med
mange forskellige genrer indenfor musikken”, forklarer
Henrik Sachsenskjold. Datteren, Eva Malling, fortæller, at 8
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?
8 hendes far altid købte mange plader med østeuropæisk
musik, som han lyttede til med stor interesse.
Næste generation tager over
Eva startede med Suzuki-violin som femårig. Det var
noget, som var meget oppe i firserne, fortæller hun. Og
mange af hendes fars elever var startet som Suzuki-børn.
”Jeg syntes, det var super skægt, det, at man spillede
sammen med andre. Så snart vi havde lært én sang, så
kom forældrene og hørte på. Så gik vi alle på række ind,
og så spillede vi og gjorde de samme ting, for eksempel
med at holde violinen på en bestemt måde. Fællesskabet
betød meget”, husker hun.
I teenageårene blev violinen alligevel skiftet ud med først
en elbas og siden en kontrabas, for Eva fandt ud af, at
hun ville spille jazz og blev uddannet på Rytmisk Musik-
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Henrik Sachsenskjold
Født 1918, dansk violinist og dirigent.
Uddannet på Det Kgl. danske Musikkonservatorium 1934-1938, med Kristian Sandby som
lærer.
Videreuddannelse i Paris (ved René Benedetti)
og senere Italien.
Violinist i Det Kgl. Kapel 1941-1957
Violinprofessor ved Det Jyske Musikkonservatorium 1966-1988.
Har været dirigent for Det Kgl. Kapel og Tivolis
Symfoniorkester
Har optrådt som solist i ind- og udland.
Aftenskolelærer og musikskolelærer 1988-2008

konservatorium hos Niels Henning Ørsted Pedersen.
Også lillebroderen David har gjort musikken til sit levebrød. Han er slagtøjsspiller, og de to søskende ernærer
sig begge som både udøvende musikere og musikskolelærere, fortæller Eva.
Og således er ringen sluttet - Henrik Sachsenskjold har
efter et langt livs tro tjeneste givet stafetten videre til sine
to børn. ■
nummer 4 • 2016 • Musikskolen

Du er få klik fra en
større pension

Der er penge at spare ved at overføre
værdien af dine tidligere pensionsordninger til Sampension. Når dine
ordninger er samlet, betaler du kun
omkostninger ét sted. Det giver i
sidste ende mere i pension til dig.
Sparer du fx 500 kr. i omkostninger om året i 20 år, kan det blive til
21.500 kr. ekstra til pensionen. Log
ind på sampension.dk og overfør selv
pensionen. Du kan også ringe til os
på 77 33 18 77. Sampension tager ikke
gebyrer for at flytte pension.
sampension.dk

FOTOGRAFER: TORBEN AHLBORN/LARS HYLLEBERG/FLEMMING JENSEN/BENT OLSSON/FLEMMING
PEDERSEN/VILLY PEDERSEN/REGNAR SCHULTZ/CARSTEN STAAL OG PETER VADUM

Musikskoledage i Tivoli

Musikskoledage i Tivoli 2016:
Her begyndte foråret!
Over 5.000 musikskoleelever fra hele Danmark spillede 222 koncerter - på 12 scener..!

Kort om Musikskoledage
Musikskoledage i Tivoli er det eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark.
Årets bidragydere: A.P. møller Fonden, Det Obelske Familiefond, Frederiksberg Kommunes Musikudvalg, Gangstedfonden, Lemvigh-Müller Fonden, Nordea-fonden, Ole Kirk´ s Fond, Oticon Fonden, Simon Spies Fonden, Statens
Kunstråds Musikudvalg samt Toyota-Fonden.

Mere info:
www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook ■
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Musikskoledage 2017
Lørdag d. 6. maj &
søndag d. 7. maj
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Landsmøde

Fællesmøde og
landsmøde 2016
FOTO: NILS ROSENVOLD

BIlledreportage
Op til DMpF's landsmøde afholdtes fællesmøde for
alle foreningens politiske udvalg.

?

Fra programmet kan nævnes:
• O
 plæg om FÆNOMELOGI v./ Øyvind
Lyngseth, bratschist og musikpædagog
• B
 esøg af seks studerende eller nyuddannede kandidater (se venligst forsidefoto,
fra venstre mod højre):
· Ida Fuglerud
· Michelle Nora Lind
· Kristian Rymkier
· Morten Hougaard
· Anne Sofie Thåstrup Mejlbjerg
· Kirstine Uth
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Ministerord

Kultur- og kirkeminister

FOTO: LARS HYLLEBERG
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ved Musikskoledage i Tivoli 2016
MUSIKSKOLEN bringer her talen i redigeret form:
”Hvor er det fantastisk at være til Musikskoledage Tivoli!
Over 5000 deltagere og alle jeres lærere og ledere…
Jeg er helt overvældet. Hele haven summer af musik.
Musik og Tivoli har altid været uadskillelige. Helt fra
Georg Carstensens tid, da han fik idéen til forlystelseshaven Tivoli. Hvis gode, gamle Carstensen havde været her
i dag, tror jeg, han ville have glædet sig.
Da han skulle overtale kong Christian d. VIII til at få tilladelse til opførelsen af en forlystelseshave, sagde han:
”Når folket morer sig, politiserer det ikke”.
Rigtigt nok; musik er langt vigtigere end politik!
Ved musikskoledagene spiller flere tusind børn og unge
for hinanden, for deres familier og for de mange gæster
her i haven.
Det at spille sammen giver et særligt fællesskab.
Én ting er at øve derhjemme og rundt omkring på musikskolerne, hvor der skal slides og øves skalaer og prøves
om og om igen – noget helt andet er at spille koncert.
Det er her, man får den store belønning: at være midt i
musikken; selv at spille og være en del af et større musikinstrument – nemlig et helt orkester.
Det giver en lykkefølelse, når det musikalske lykkes! Når
man rammer den helt rigtige stemning, intonation og
klangfarve – og når publikum følger med ind i musikkens
helt særlige univers.
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Vi er til stede på en særlig intens måde, når vi spiller og
lytter til musik – der sker meget på kryds og tværs i hjernen, når vi spiller og synger:
Musik er idræt for hjernen!
Så lad os få børnene i gang med musik og kunst så tidligt
som muligt – ikke kun fordi musik giver gode hjerner,
eller fordi musik kan være et praktisk hjælpefag, så
børnene bliver dygtigere i skolen – nej; musik og kunst er
vigtigt i sig selv!
Derfor er det også så vigtigt, det man lærer på musikskolerne:
• de sociale færdigheder
• at øve sig; at lære et håndværk
• at lære noder
• at komme ”ind i musikken” i en tidlig alder
Man spiller og synger med ørerne – de kan med tiden
lære at høre musik, de ikke før kunne lide!
Nogle af jer, som er med til Musikskoledagene, vil blive
så dygtige, at I kommer til at spille musik som professionelle, når I bliver voksne – andre vil måske spille og synge
med i de mange orkestre og kor, vi har i hele landet.
Hvis jeg skulle ønske noget for musikskoleområdet, så
skulle det være at få endnu flere børn og unge ind i
nummer 4 • 2016 • Musikskolen

Bertel Haarder

musikskolerne, både dem, der ikke kommer fra ”et hjem
med klaver” og dem, der ikke er født i Danmark.
Desuden ønsker jeg, at både piger og drenge får øje på
alle de instrumenter, fag og muligheder, som musikskolerne kan tilbyde. Eksempelvis flere piger på elguitar og
flere drenge til gospelkor!
Jeg tror, det gælder for alle jer musikskoleelever, at
I har fået musikken ind som en stor del af jeres liv.
Musikskolen • nummer 4 • 2016

Og musikken kan give store oplevelser igennem hele
livet.
Her fra Plæne-scenen kan jeg se Lumbyes noder til
”Champagnegaloppen” på Koncertsalens balkon, og
med de festlige toner i tankerne vil jeg ønske jer nogle
gode Musikskoledage!
Tivoli er i denne weekend hjertet af dansk musikliv – og
fremtiden”! ■
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Instrumentforsikring

Som medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening, kan du købe billige private
forsikringer hos Runa Forsikring.
Runa Forsikring tilbyder forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, du
har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke. Det gælder bl.a.:

INSTRUMENTFORSIKRING
Har du en indboforsikring eller studieforsikring hos RUNA
Forsikring er dine musikinstrumenter automatisk dækket.
Hvis du har behov for yderligere dækning tilbyder DMpF
en såkaldt “All Risks” forsikring på dine instrumenter.
Denne mulighed er aktuel for dig, der vil have en bedre
dækning end i RUNA Forsikring, eller hvis du bare vil have
den bedst mulige forsikringsdækning af dine instrumenter.

violiner, flygel, kontrabas og cello er prisen dog 3 %
af forsikringssummen.

RUNA FORSIKRING
All Risks forsikring af dine instrumenter:
• P risen udgør 1,7 % af forsikringssummen. For klassiske instrumenter som f.eks. messinginstrumenter,

• Selvrisikoen er kr. 0,-

Medlemmer kan kontakte DMpF’s forsikringsmægler
Carsten Palmer på telefonnummer 70 20 35 36 eller på
mailadressen cpa@mentor-forsikring.dk. DMpF’s forsikringsmægler tager sig af fremsendelse af tilbud på instrumentforsikringer, gennemgang af policer, opkrævninger
og skadeanmeldelser. ■

Udgivelser
Kreativitet i musikundervisningen
•
•
•
•

kroppen som instrument
bevægelsen som pædagogisk hjælpemiddel
kunstnerisk skabende processer
rytmik for alle aldre

Bogen tager sit udgangspunkt i praksis og i et
bredt og grundigt erfaringsgrundlag, bakket op
af et teoretisk afsnit.
Forfatteren ønsker at koble musikundervisning i
folke- og musikskole sammen, og at materialet
på et kvalificeret grundlag skal kunne inddrages i
den obligatoriske ”bevægelse” i den nye skolelov.
Bogens baggrund er en kunstnerisk, kreativt skabende arbejdsmetode med rødder i Dalcroze-rytmikken. Formålet er at folde musik og musikalske
idéer og muligheder ud og inddrage hele barnet,
hele mennesket, i en kreativt skabende proces.
Bevægelse er et bærende element sammen med
leg, historier samt børnenes og deltagernes egen
kreativitet, opfindsomhed og idéer.

QR-koder i bogen giver adgang til korte instruktionsfilm.
Materialet er anbefalet af DMpF
Læs mere om denne udgivelse i kommende
numre af MUSIKSKOLEN
Forfatter: Ida Marie Skydsgaard
Illustration: Hakon Lund Jensen
Pris:
Bog, 136 sider: kr. 280,MP3-filer med indspilninger af sangene købes
hos dansksang.dk
Streaming og downloads af de samlede tracks er
muligt via andre tjenester.
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

Målgruppe: Musikskolelærere, musiklærere og
lærere i grundskolen, skolepædagoger og børnehaveklasseledere.
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Dansk Sang Digital ... planlægges at være i luften 1. juni 2016 !!

Ny undervisningsportal ...

... til faget musik

G A/S
t
s abonnemen
Tegn et grati åned !!
i en m

◆ Dansk Sang åbner sin internetportal i forbindelse med udsendelsen af forårets/sommerens abonnement i 2016.

◆ Dansk Sang Digital består af digitale undervisningsforløb og en

og emne. Sangene præsenteres med noder, becifringer og
første vers stavelsesdelt under noderne. Desuden findes
versene gengivet i blokke med store typer, og man kan

digital sangbank. Der ligger 40 små forløb. De kan tilgås enten via

høre indspilninger af de fleste sange. Man kan lære sangene

aktivitetsområderne “Sang”, “Dans”, “Spil” eller “Lyt”. Sangbanken

herfra; man kan synge sammen med indspilningen, eller man

opdateres til cirka 180 sange i løbet at juni måned.

kan lytte for sin fornøjelses skyld.

◆ Portalen åbner med undervisningstilbud til musikundervisningen i
indskolingen. Senere følger bl.a. undervisningsforløb til mellemtrin

Hvis man abonnerer på bogpakken fra Dansk Sang, får man både

og frivillig musik. Man kan søge på de forenklede læringsmål (mu-

adgang til portalen og lov til at vælge bøger med 60 % i rabat. Man

sikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse), og man kan

får gratis adgang til portalen i ca. et halvt år.

søge på aktiviteterne sang, spil, dans og lyt.

◆ Via instruktionsvideoer og audiofiler kan du let finde indhold, der
passer til din musikundervisning.

◆ Alle aktiviteter og forløb er tilkoblet de enkelte ministerielle
læringsmål for musikfaget.

◆ Sangbanken kommer efterhånden til at indeholde flere

Man kan også nøjes med at abonnere på Dansk Sang Digital.
B-IT-1237. ISBN 978-87-7178-002-4
Kr. 600,- + moms for abonnement til ca. den 1. december 2016
med undervisningsforløb til indskolingen og sangbank til hele
skoleforløbet.

hundrede sange, som kan bruges i hele skoleforløbet.

Herefter pr. halve år ca. kr. 1.000, efterhånden med stof til hele

Man kan søge efter titel, førstelinje, komponist, forfatter

skolen.

www.dansksang.dk
master@dansksang.dk
Tlf. 97 12 94 52

Korsang

Ulrik Skat Sørensen

T
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i Greve
FOTO: LARS BAHL

Af Kirsten Brunbech

Flere steder i landet har kommuner oprettet kor for mennesker med diagnosen
”KOL” (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).
I Greve dirigerer en lærer fra den kommunale musikskole landets største KOLkor med firs navne på medlemslisten.
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”Vi synger for bedre vejr”, står der hen over brystet på
de sorte T-shirts som flere KOL-kormedlemmer er iført, da
de mødes i Greve Borgerhus for at synge sammen under
kyndig ledelse af musikskolelærer Ulrik Skat Sørensen en
kold og blæsende fredag eftermiddag.
Hoste og dårligt vejr kan ikke holde de begejstrede kormedlemmer væk.
Tres mennesker er mødt op, og der varmes op med vejrtrækningsøvelser og aktivering af mellemgulvsmusklen,
hvilket udløser både latter og en del hosteanfald.
I den store sal er der en glad og forventningsfuld stemning - og som i de fleste andre kor er kvinderne i stort
flertal. I midten af rummet ved et sort Yamaha-flygel
sidder den unge dirigent klædt i sort og hvidt. Sangerne
er knap så unge. Gennemsnitsalderen ser ud til at være
et sted i tresserne; KOL er en sygdom, der typisk rammer
folk i en moden alder.
I et hjørne af salen står borde med kopper, kaffekander
og hjemmebagte kager. Der skal også være tid til hygge
og socialt samvær i pausen - det er en del af fornøjelsen
ved at være med.
nummer 4 • 2016 • Musikskolen

Repertoiret er fortrinsvis enstemmige, kendte sange (Den
blå anemone, Månestråle, Søren Bramfris lærkesang
og Det er i dag et vejr) men der bliver også indøvet en
trestemmig udgave af Amazing Grace. Arrangementet er
skrevet af dirigenten selv og tilpasset korets niveau.
Alterne bliver kaldt op at stå i en halvkreds omkring
flygelet for at indøve deres stemme.
”Bravo” udbryder han, da det er lykkedes at indstudere
de rette toner, hvilket udløser muntre klapsalver blandt
de øvrige kormedlemmer.
Og efter intens gennemgang af alle stemmer skal hele
nummeret synges igennem. ”Jeg skal nok give jer al den
støtte, jeg kan, både musikalsk og moralsk”, udbryder
han med et smil.
Man kunne måske forestille sig, at folk med KOL ville
synge med en hæs og svag røst, men der er en forbavsende styrke og kraft i stemmerne, og sangen er så medrivende, at det er umuligt for bladets udsendte reporter
ikke at stemme i og synge med.
Der er noget magisk ved at synge sammen med andre.
Humøret påvirkes i en meget gunstig retning!
Ulrik Skat Sørensen laver et fint akkompagnement på
flygelet og kommer med mange små opmuntrende ord
undervejs: ”Nu er det jo ikke Demens-koret det her, så
jeg kan nok bede jer huske det, vi har aftalt om andenstemmen på sidste linje!”
KOL-koret startede i 2013
Da korsangen er slut, høres latter og snak mens sangerne
forlader salen, og de frivillige hjælpere stiller stole på
plads og samler sangbøger sammen.
En af deltagerne, Carsten Brøsch, har været med til at
starte koret i 2013. Han er selv KOL-patient og arbejder
som frivillig borger, hvor han blandt andet i rehabiliteringsforløb fortæller andre KOL-borgere om, hvordan
han takler sin sygdom.
I Aftenshowet i tv oplevede han et KOL-kor fra Hillerød
Hospitals lungeafdeling.
”Det blev jeg så vild med, at jeg tænkte, sådan et må vi
også have”, fortæller han. Og så kontaktede han komMusikskolen • nummer 4 • 2016

munen gennem sygeplejerske Lene Paaske fra Sundhedsafdelingen.
Tre måneder efter var koret i gang. Kommunen sendte
besked ud om dette nye tilbud til alle KOL-patienter
gennem lokalavisen, flyers og sundhedscaféen. Allerede
første gang troppede tredive mennesker op. Og via
musikskolens leder blev Ulrik Skat Sørensen hyret som
korleder.
”Han er fantastisk – og de elsker ham alle sammen!”,
udbryder Carsten Brøsch og tilføjer:
”Min kone synger også med, for vi havde besluttet, at
det godt måtte være en social-event på den måde, at
man har nogle fælles oplevelser omkring sygdommen.”
”Ja”, supplerer hun, ”mange af dem, der kommer, er
ret besværede. Og der skal jo stilles stole op og brygges kaffe, så det er godt, at nogle af os er nogenlunde
mobile”.
Iltflasker ingen hindring
Koret har sunget til en begravelse, da et af kormedlemmerne gik bort. Han havde været så glad for at synge med
i koret, at familien spurgte, om de ville synge til begravelsen. Der kom tredive mennesker fra koret og sang. Det var
meget gribende og smukt, fortæller Carsten Brøsch.
”Jeg møder de andre kormedlemmer i forskellige sammenhænge; sundhedscafé og KOL-gymnastik.
De taler altid begejstret om koret. Mange af dem ville
brække en arm for at komme her om fredagen – uanset
vind og vejr. Nogen sidder også med iltflasker, men det er
heller ikke nogen hindring.
Lagde du mærke til, at vi hostede meget i starten – men
efter kaffen stoppede det!”
”Som KOL-patient skal man jo holde sig i gang og være
aktiv, og det her er en aktivitet, som er med til at gøre
det sjovt for os.
Vi optræder også på plejehjem og ved kirkekoncerter, og
kommunen har nogle sundhedsdage på biblioteket, hvor
man kan få målt hjerte, lunger og sukkersyge. Dér kommer vi også og synger.
8
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Korsang

At dyrke motion er også et virkemiddel mod KOL. Men
ikke alle har lyst til at gå i et træningscenter. Og sundhedskonsulenten oplevede, at mange af KOL-patienterne, som hun ikke havde set før, kom ud af vagten for
at være med i koret.

8 Vi har besluttet, at hvis kommunen har et arrangement
og spørger os, så stiller vi op, for det er jo trods alt dem,
der finansierer koret”, forklarer han.
Sundhedsfremme-puljen
Korlederen, Ulrik Skat Sørensen fra Den Musiske Skole i
Greve, fortæller, at det hele startede som et pilotprojekt,
hvor den lokale lungeforening, LungePatient.dk, gav
penge til aflønning af dirigenten, og kommunen skød
også penge i det.
Men hurtigt blev der lavet en fast aftale om, at der blev
givet penge fra ”Sundhedsfremme-puljen” i kommunen.
Den Musiske Skole i Greve sender en regning til denne
pulje en gang om året, og kan derigennem lønne ham.
Deltagerne betaler 150 kroner halvårligt. Lokalerne er
gratis at låne i Borgerhuset i Greve, fordi koret er tilknyttet den kommunale musikskole.
”Vi har også haft midler til at kunne bestille en bus og
lave ekskursioner, blandt andet til DR Byen for at høre DR
PigeKoret. Det er ikke nogen hemmelighed, at mange
af disse mennesker ikke har haft så meget at gøre med
sang og kulturelle tilbud før, så derfor har det her været
lidt af en øjenåbner for dem”.
Sangen fremmer blodets iltoptag
Et af formålene med korsangen er at sætte sygdommen
lidt i skak. Man kan jo aldrig blive helbredt ved at synge
- hvis det var tilfældet, ville medicinalfirmaerne nok være
lidt nervøse, siger kordirigenten - men patienterne kan
få nedbragt de grimme symptomer væsentligt ved at få
udvidet deres lungekapacitet.
Umiddelbart efter at have sunget, vil de gå herfra med
en oplevelse af at have bedre vejrtrækning.
Sundhedskonsulenten fra kommunen har lavet målinger
på blodets iltoptag. Man tager en enkelt dråbe blod og
måler. Ved målingen lå mange på nioghalvfjerds procent
af normalen, inden de begyndte at synge - og over halvfems procent efter to timers sang.
Latter og socialt samvær
Projektet er født i Center for Sundhed & Pleje, for det er
dem, der har med KOL-patienterne at gøre til daglig. Det
var deres ærinde at finde på noget, der appellerede til
dem, der ikke gad at gå til træning og fitness.
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Ulrik Skat Sørensen har som dirigent for KOL-koret brugt
tid og ressourcer på at overvære noget fysisk træning og
få nogle samtaler med sundhedskonsulenten om, hvad
det er, sygdommen gør. KOL ødelægger det raske lungevæv. Så sangøvelserne skal bruges til at styrke lungerne,
forklarer han. Det er også en sygdom som hæmmer folk
meget på deres sociale liv. For bare det at skulle ud, hvis
vejret er lidt fugtigt og koldt, er hårdt for vejrtrækningen.
”Men korsangen er i den grad med til at styrke det sociale – der er masser af latter og hygge her!
Jeg vil selvfølgelig også gerne kunne proppe noget musikalsk ind. Det har dog været klart fra start af, at det her
ikke er et kammerkor, der skal ud at synge Messias.
Men fra at have haft svært ved bare at synge en enstemmig sang har det på disse to år rykket sig til, at vi kaster
os ud i flerstemmighed og får en fornemmelse af, hvad
det vil sige. Men det skal ikke fylde for meget, for så
skyder man over målet”.
Korlederen er uddannet på Musikvidenskab på universitetet. Han har arbejdet meget med kor og spiller også
trompet - og har nu en stilling på Den Musiske Skole i
Greve med halv tid i administrationen og halv tid som underviser. Stillingen omfatter også ledelse af kommunens
Demens-kor, hvilket giver nogle helt andre udfordringer
end KOL-koret.
Også her er pengene hentet fra Sundhedsfremme-puljen,
fortæller han.
Korsangen lønner sig
I Greve Kommune er der meget fokus på de kroniske
sygdomme, for de er vanvittig dyre at holde i skak. Nogle
af kormedlemmerne går mindre til læge nu og bruger
mindre tid på at få visitator ud til forskellige ting, så
dér sparer kommunen nogle penge, påpeger Ulrik Skat
Sørensen. Han understreger, at det er vigtigt, der også er
frivillige kræfter, som kommer i sving. ”Vi har en arbejdsgruppe, som hjælper med det praktiske; mapper, noder,
kaffebrygning og den slags. Det skal der også til for at
kunne drive det”.
KOL-kor er noget, som er oppe i tiden nu, mener han:
”Jeg tror, at der lige nu på landsplan er omkring tyve.
Det er oplagt at lave det her i alle kommuner. KOL er jo
en sygdom, som er overalt”. ■
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Udgivelser
De nye fra DANSK SANG
Sangbog med et udvalg af de bedste sange fra
forlaget Dansk Sang.

Redaktion: Ib Thorben Jensen & Jørgen

Sangene er udvalgt af de medvirkende komponister og forfattere, og den primære målgruppe er
2.-6. klasse.

Pris:
Bog, 110 sider: kr. 480,-

Sangene bringes med noder, becifringer og
stavelsesdelt første vers under noderne, desuden
bringes teksten i verseblokke med alle vers - også
første vers.

Andresen

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

QR-koder ved sangene giver adgang til indspilninger af de fleste sange.

Det spiller 2
– mere rytmisk sammenspil.dk med hele klasser
Det spiller 2 tager over, hvor Det spiller 1 slap.
Med udgangspunkt i fem arrangementer føres
musiklæreren igennem indstuderingsteknik,
arbejdsformer m.m. i forbindelse med rytmisk
sammenspil.
Til bogen knytter sig hjemmesiden
www.rytmisksammenspil.dk
Her ligger videoer med koreografiforslag til alle
fem arrangementer, percussion-instruktioner m.m.

Forfatter: Stefan Teilmann Laub Nielsen
Illustration: Janus Flagstad Rasmussen
Fotos: Søren Hytting
Pris:
Bog (spiralryg, 82 sider) med internetunderstøttelse: kr. 360,Ved køb af bogen sikrer man sig adgang til hjemmesiden.
Se mere på stefan-nielsen.dk

Forfatteren er lærer, cand. mag., dirigent, musiker, kursusinstruktør og foredragsholder.

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Primær målgruppe: 5.-6. klasse.
DJ
Det spiller fik 2. prisen i slutløbet om Undervisningsmiddelprisen (2015).

Satser på 3-4 stemmer
Danske sange for SAB a cappella
31 korarrangementer af danske sange fra det
20. og det 21. århundrede i højskolesang- og
visetradition
• fra Niels Clemmensen til Sebastian
• fra Kai Normann Andersen til Finn Jørgensen
• fra Mogens Jermiin Nissen til Matti Borg.
Desuden en håndfuld arrangementer af danske
folkeviser – samt et par sange af Weyse og Carl
Nielsen.
Her er både Titte til hinanden, Sensommervise,
Svantes lykkelige dag og Sommerens ø side om
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side med nye bud på kendte fællessange, arrangeret for blandet kor.
Forfatter: Merete Wendler
Redaktion: Jakob Faurholt
Pris:
Bog m. spiralryg (92) sider: kr. 199,Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.webshop.ewh.dk
DJ
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Kodály

I oktober måned fejredes
40-året for åbningen af
Kodály instituttet
Ved samme lejlighed blev 40-året for “International
Kodály Society” markeret, samt 20-året for
“Foundation for the Kodály Institute”.

Af Lise Wille Cholewa

Kodály Instituttet hører i dag under Liszt Akademiet i
Budapest. Instituttet ligger i Kecskemét, en provinsby på
pusztaen. Bygningen, som huser undervisningen og bruges til indkvartering af de studerende, er et tidligere Franciskaner-kloster ombygget til formålet. Mange pædagoger i Danmark kender måden, hvorpå man underviser i
musik i Ungarn, bl.a. takket være studiebesøg i Ungarn.
“Dansk Kodály Selskab” har været en stor drivkraft her
og har også arrangeret mange kurser i Danmark. Selskabet så med rette et stort potentiale i måden at undervise
på, hvilket jeg ønsker at argumentere for i denne artikel.
På youtube har jeg fundet et interview med Zoltán
Kodály, som jeg vil anbefale. Zoltán Kodály giver udtryk
for mange synspunkter, som jeg forbløffes over relevansen af, selv i en nutidig kontekst.
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LÆS HELE ARTIKLEN OG SE INTERVIEW MED KODÀLY PÅ
http://musikskolen.dmpf.dk/ ■
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Udbetaling og afholdelse ved feriehindring
Som ansat på musikskoleområdet optjener du ret til
afholdelse af 5 ugers ferie. Derudover optjenes ret til
afholdelse af den 6. ferieuge. Musikskolelærere har ret
til at vælge om 6. ferieuge skal udbetales, afholdes på
hele dage eller om årsnormen skal nedskrives jf. de nye
arbejdstidsregler den 1/8 2016. Ledere har mulighed for
at vælge udbetaling eller afholdelse efter aftale.
Feriehindring
Hvis du som musikskolelærer eller leder har været forhindret i at holde din ferie, er der mulighed for at få udbetalt ferien eller afholde erstatningsferie. Det er et krav, at
der er tale om en feriehindring, hvilket f.eks. foreligger i
følgende situationer:
• egen sygdom - hel eller delvis (ikke barns sygdom)
• barselsorlov
• orlov til adoption
• pasning af nærtstående syge eller døende
Udbetaling kontra afholdelse
Foreligger der en feriehindring, har du ret til at afholde
erstatningsferie.
Hvis du imidlertid er helt eller delvist afskåret fra at holde
din hovedferie (den der ligger i sommeren) inden den
30. september, har du ret til at få udbetalt feriepenge
for hovedferien, uden at ferien skal afholdes. Pengene
kan udbetales umiddelbart efter den 30. september, dog
senest ved ferieårets afslutning dvs. den 30. april.
Er tidspunktet for afvikling af hovedferie fastlagt på forhånd, udgør feriepengene den løn, som du ville have haft
ret til under den fastlagte ferie. På næsten alle musikskoler er tidspunktet for hovedferien for musikskolelærere
fastlagt på forhånd. Er tidspunktet for hovedferien ikke
fastlagt på forhånd, udgør feriepengene den løn, som
du har ved ferieperiodens udløb, dvs. den 30. september.
Anmoder du om at få feriepengene udbetalt ved ferieårets
udløb, dvs. den 30. april, er det lønnen på dette tidspunkt,
der lægges til grund for størrelsen på udbetalingen.
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Du kan også vælge at afholde erstatning for hovedferien
eller anden ferie på et senere tidspunkt i ferieåret efter
aftale med din leder.
Hvis ferien ikke er afholdt helt op til ferieårets udløb, dvs.
op til den 30. april, kan feriepengene for ikke-afholdt
ferie generelt udbetales.
Du kan også indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at du i stedet for at få feriepengene udbetalt
overfører ferien til det følgende ferieår. En sådan aftale
skal dog være indgået inden ferieårets udløb. Kravet
om skriftlighed skal eventuelt bruges som bevis for
aftalen og har i øvrigt betydning ved forældelse. Det
skal bemærkes, at det fremgår af de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere (ikrafttrædelse 1/8 2016),
at ferietimer udover 4 uger fra tidligere ferieår afvikles
ved at arbejdstiden i den aktuelle normperiode nedsættes, medmindre ledelsen har besluttet afvikling på hele
arbejdsdage.
Ret til erstatningsferie ved sygdom under ferien
I dag har du ret til erstatningsferie, selvom du bliver syg
under selve ferien. Indtil maj 2012 var du alene berettiget til erstatningsferie, hvis du blev syg inden feriens
begyndelse. Imidlertid har en EU-dom banet vejen for en
ændring af feriereglerne således, at du i dag ved sygdom
under ferien også har ret til erstatningsferie. Der er dog
krav om, at du
• har optjent ret til ferie.
• straks melder dig syg hos din arbejdsgiver, selv om
ferien er påbegyndt (evt. mail).
• selv betaler for en lægeerklæring.
I så fald har du ret til erstatningsferie. Du har dog kun
ret til erstatningsferie for de dage, der ligger udover de 5
første sygedage. Hvis du ikke har optjent ret til fuld ferie
beregnes de 5 første sygedage forholdsmæssigt.
Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for yderligere. ■
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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/
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