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Leder

Sådan lød titlen på DMpF’s nyligt afholdte musikskolekon-
ference. Ordene kan vel være vedkommende i alle tider 
og sammenhænge; i musikskolesammenhæng er de for 
tiden særligt aktuelle i lyset af den vigende elevtilslutning, 
som, ud over muligvis at kunne tilskrives den økonomiske 
afmatning i samfundet, også kan tænkes at hænge sam-
men med forandringer i vores brugergrupper. Det er en 
udbredt antagelse, at vi har mest kontakt til børn og unge 
fra familier med et vist overskud – økonomisk, praktisk, 
menneskeligt, kulturelt – og at der er grupper af børne-
familier, som aldrig overvejer musikskoleundervisning som 
en mulighed og måske knapt kender dens eksistens. Den 
almene svækkelse af musikfaget i snart sagt alle under-
visningssammenhænge må formodes også at spille med 
i denne beklagelige udvikling. Vi må altså overveje, om 
vores tilbud og formidling heraf kan tilpasses nutidens 
brugergrupper bedre. 

Såvel i konferencens program som i de mange væsentlige 
indslag, spørgsmål og kommentarer fra deltagerne fremgik 
det tydeligt, at man overalt i musikskolelandskabet er op-
mærksomme på udfordringerne. Der tænkes i mange krea-
tive muligheder for at videreudvikle undervisningstilbuddet, 
så det henvender sig til flere i musikskolesammenhæng 
underrepræsenterede målgrupper: Dels de mange forskel-
lige grupper af udsatte børn og unge, hvor overskuddet 
i hverdagen af den ene eller anden grund ikke rækker til 
deltagelse i traditionel musikskoleundervisning og dels de 
helt almindelige, velfungerende børnefamilier, som ikke 
rigtigt føler sig tiltrukket af musikskolernes tilbud – eller 
kender til det og er helt klar over, hvad det indeholder. 

En stærk inspirationskilde for mange musikskolefolk i disse 
år er det venezuelanske musikskolesystem El Sistema, hvor 
det på forbilledlig vis er lykkedes at få musikundervisning 
og -udøvelse ud til vanskeligt stillede børn og unge i et 
hidtil uset omfang og med kolossal succes. Det er indly-
sende at kigge den vej og finde inspiration til udvikling af 
musikskolerne. Den venezuelanske model bygger natur-
ligvis på helt andre samfundsforhold end dem, vi kender, 
men de musikalske, pædagogiske og sociale tanker og 

principper, der ligger bag, er dybt interessante, også i 
undervisning af børn og unge under danske forhold  
– hvad enten det, som i Venezuela, drejer sig om opbyg-
ning af symfoniorkestre og kor eller det er i udvikling af 
andre undervisningstilbud. Det skal blive spændende at 
følge de mange initiativer, både når de sker i musiksko-
lernes eget regi, i samarbejde med de kendte ekspert-
områder i kommunerne: socialforvaltning, skoleforvalt-
ning osv. eller med eksterne partnere med de krav, det 
stiller til samarbejdet hos begge parter.

Også samarbejdet med folkeskolerne og andre skole-
former for vores målgruppe (0-25-årige) bør løbende 
aktualiseres og udbygges. De mange musikskolehuse, der 
er skudt frem gennem de seneste år, har løftet musik-
skolernes muligheder og været helt nødvendige for vores 
udvikling. Mange af musikskolernes vigtigste, bærende 
aktiviteter og kvaliteter kræver gode, centrale rammer. 

Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat skal samarbej-
des med de lokale skoler eller ved, at mange børn, ikke 
mindst i tyndt befolkede områder, fortsat har behov for 
musikskoleundervisning i nærområdet. Det er ganske 
enkelt vigtigt, at vi i tilstrækkeligt omfang også er til 
stede dér, hvor børnene befinder sig. I kulturministerens 
musikhandlingsplan tilskyndes kommunerne således til at 
udvikle nye samarbejdsformer bl.a. mellem musikskoler og 
folkeskoler med henblik på at skabe større sammenhæng 
mellem børn og unges skoleliv og fritidsliv. Det er selvsagt 
i musikskolernes interesse at deltage aktivt og konstruk-
tivt i dette arbejde, ikke mindst af hensyn til styrkelse af 
musikskolernes undervisning og kontakt til folkeskolen og 
børnene dér. 

Der er altså to hovedopgaver for musikskolerne inden-
for denne emnekreds: At vi sørger for fortsat at udvikle 
tilbuddet, så det henvender sig til så bredt et spekter af 
nutidens målgruppe som muligt og at sørge for, at oplys-
ning om tilbuddet rent faktisk når ud på en måde, så alle 
børn og unge og deres familier kender musikskolerne og 
deres mange muligheder. ■

Nye tider – nye veje
FOTO: STIG NøRHALD

Inger Bjerrum Bentzon
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MusIkantropolog 
 Fridolin Bentzon

På scenen i Det Italienske Kulturinstitut står to mænd og 
blæser af deres lungers fulde kraft på hver sit lille instru-
ment bestående af tre simple bambusrør i forskellige 
længder. Lyden er inciterende og kraftig som sækkepiber 
og fylder hele rummet ud. ”Vi forstod ikke talerne, men vi 
kommunikerer gennem musikken”, udbryder den ene på 
italiensk. Deres koncert følger efter en lang række taler. 
De er kommet hele vejen fra Sardinien til åbningen af 
udstillingen om Fridolin Bentzon. 
Man siger, launeddas har eksisteret i 3.000 år. Siden antik-
ken er instrumenterne blevet brugt af fårehyrderne – det 
eneste selskab, de havde, fortæller de.
”Vi bruger kinderne som reservoir for luften i stedet for 
sækken. Der fi ndes omkring ti forskellige typer af launed-
das med hver deres karakteristika. Man spiller orkestralt, 
kontrapunktisk og improviserer ofte”, forklarer musikerne.

På væggene i Kulturinstituttet hænger store fotostater, 
der gengiver livet, som det udspandt sig på Sardinien i 
halvtredserne og tresserne. 
Men hvem var denne dansker, der dedikerede sit liv 
til udforskningen af den sardiske folkekultur og det 
særprægede launeddas-instrument?
Fridolin Bentzon levede kun i 35 år men har indsamlet 
og efterladt et meget omfattende materiale til eftertiden. 

Året var 1956. Den koldeste vinter i mands minde. På Sardinien lå sneen en 
meter høj. I dette sardiske snelandskab dukkede en dansk Nimbus op en 
kold dag i november. Føreren var en eventyrlysten ung mand – Danmarks 
første musikantropolog. Kun tyve år gammel ankom han med båndopta-
ger og mikrofon for at studere den sardiske folkekultur – og ikke mindst 
sardernes folkemusikinstrument launeddas, som han på tidligere rejser til 
Sardinien var blevet dybt fascineret af. 

I dag, mere end halvtreds år efter, kan man på Det Italienske Kulturinstitut 
opleve udstillingen ”Et dansk blik på Sardiniens oprindelige kultur”, dedi-
keret til den entusiastiske musikantropolog Andreas Fridolin Weis Bentzon.

4 

Af Kirsten Brunbech
FOTO: ERIK NORSKER

LAUNEDDAS

Sardisk musikinstrument af folkeklari -
net typen, kun kendt fra Sardinien.
Instrumentet, hvis klang minder om 
sække pibens, består af to ulige lange 
melodipiber og en bas-bordun-pibe. 
Alle tre blæses samtidig, og spilleren 
benytter cyklisk vejrtrækning.
Hør lydeksempler på Iscandulas 
hjemmeside: www.launeddas.it

4

Musikantropologi
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Det var især hverdagslivet på Sardinien, der interes-
serede ham. I dag er der på Nationalmuseet opbevaret 
200 fotos og 200 objekter, som han har hjembragt fra 
sine rejser.

Studier i macchiaen
Hans ældste bror, Adrian Bentzon, betegner Fridolin 
som en usædvanlig intellektuel begavelse med sans for 
humor, et venligt udadvendt væsen med forståelse for 
andre. En eventyrer, der var i besiddelse af en målrettet 
energi, stædighed og utrolig arbejdsomhed. 
”Allerede som ganske ung begyndte hans rejser til 
Sardinien. Og i 1956 besluttede han, at nu skulle det 
være alvor. Han spillede bas i mit jazzband og lagde alle 
indtægterne til side til sin rejse.
Jeg husker, hvordan han købte en brugt Nimbus, udsty-
rede den med en stor trækasse med en Tandberg bånd-
optager og en god mikrofon. Så kørte han i den mørke 
november ned gennem Tyskland, som dengang stadig 
var delvis i ruiner, med aviser under motorcykeljakken for 
at holde varmen.
Det tog ham ti dage at komme til Rom og derfra med 
skib til Cagliari.
Han blev der mere end et halvt år og opsøgte alle de 
store launeddas-spillere, som han optog på sin Tandberg. 

Dermed fik han bevaret en musikalsk tradition, som den-
gang var på vej til at forsvinde.
I den sidste ende blev det jo også til en doktordisputats.
Han vendte tilbage år efter år. Nu som etnograf – eller 
antropolog, som det hedder i dag.
Som entnograf var han ikke blot den, der iagttog og 
beskrev, men han deltog helhjertet i livet i de landsbyer, 
han besøgte – og fik venner over hele Sardinien.
Han endte op i Nule, hvor han kom i flere år. Nule var 
det sted, hvor den oprindelige sardiske kultur bedst var 
bevaret. Og han blev med tiden accepteret som fuldgyl-
digt medlem af samfundet.
Det var ret enestående, da de ellers var totalt afvisende 
overfor fremmede”.

Sardinien var på den tid et barsk sted at leve. Der var 
stor fattigdom, og øen var frygtet for sine banditter og 
den udbredte vendettakultur, hvor man hævner al uret 
udenom myndighederne.
”I Nule havde man stadig vendettaer mod nabobyerne 
– for det meste i forbindelse med fåre-tyverier, og det 
skete faktisk, at folk blev slået ihjel”, fortsætter broderen 
”Engang havde en ung mand stjålet en flok får fra en 
anden by, og de vidste, hvor han var. Så gik Fridolin op til 
ham i macchiaen (krydderduftende ufremkommeligt krat, 8
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red.) og sagde: ”Hør nu her. Du vil gerne være en bandit, 
men du er ikke nogen særlig god bandit. For alle ved jo, 
hvem du er, og hvad du har lavet. Er du nu sikker på, det 
er noget for dig?
Og har du tænkt over, hvad der nu sker? Der bliver nok 
fl ere slået ihjel fra begge byer – og alt sammen på grund 
af dig.”
Og det lykkedes Fridolin at få ham til at levere fårene 
tilbage. ”Sådan noget kunne han”, siger Adrian og smiler 
ved mindet om sin bror.
”Der er ikke det sted på Sardinien, hvor der foregik noget 
af kulturel interesse, uden at han har været der med no-
ter, beskrivelser, interviews, båndoptagelser og fotos. Det 
materiale, han har efterladt, er af overvældende omfang”.

Sønnen blev opkaldt efter Fridolin
I halvfjerdserne var der kun fjorten launeddas-spillere 
tilbage på Sardinien og udenfor øen, men en fornyet in-
teresse for instrumentet har betydet, at der i dag er mere 
end fi rehundrede.
Også I Danmark har enkelte musikere taget instrumentet 
til sig.
Musikpædagog og tonemester Emmerik Warburg beret-
ter om sit møde med den karismatiske musikantropolog: 
”Jeg mødte Fridolin Weis Bentzon i tresserne, da jeg var 
seksten år og spillede i et folkemusikorkester. Orkesteret 
kom i forbindelse med Dansk Folkemindesamling, og vi 
kom ind i et miljø, hvor Fridolin var. Han var meget re-
spekteret, ung og med på det hele – og spillede bas. Jeg 
var ung og uprøvet og så meget op til ham. Han tog mig 
under sine vinger og udøvede en meget stærk påvirkning 
på mig – så jeg ville gerne være musiketnolog ligesom 
ham. – Og da jeg fi k en søn i 1976, skulle han selvfølge-
lig hedde Fridolin”.
Han fortæller videre, at Fridolin Bentzons påvirkning også 
gjorde ham meget interesseret i launeddas, som han har 
lært sig at spille på.
”Der er fem huller i hver side, og du kan lægge tertser 
eller kvinter på – og på den måde lave en simpel anden-
stemme. Instrumentet er meget monotont, det har kun 
én styrke, og så er det meget svært at stemme det. Og 
De rør, man bruger til mundstykker, skal hele tiden fornys, 
så du bliver nødt til at bo ved siden af en mose. Det er 
sivene, der er hemmeligheden for en launeddas-spiller. Du 
kan ikke bare tro, at du kan spille launeddas her oppe i 
Danmark uden at passe ekstremt meget på dine rør, for du 
kan ikke få dem igen. Musikerne på Sardinien holder det 
hemmeligt for hinanden, hvor moserne og de rigtige siv er.
Det er måske den vestlige verdens største kendetegn, 
at vi offentliggør vores viden, og det bringer os hurtigt 
frem, for hver gang bygger vi hele tiden ovenpå. Mange 
steder i folketraditioner holder man sin viden hemmelig. 
Sådan er kulturen på Sardinien; enhver holder på sit. Det 
er et problem for den, der kommer og vil lære at spille 
launeddas; man skal have en protege”. 
”Da min søn Fridolin var otte år, rejste vi sammen i 
Fridolin Bentzons fodspor og tomlede til Sardinien. Vi 
var dernede i tre uger og mødte også nogle launeddas-
spillere. Jeg havde forsøgt at lære italiensk et helt år 
forinden”, fortæller Emmerik Warburg, der arbejder på 
Dansk Folkemindesamling.

Den nasale lyd af launeddas
Lisbet Torp, overinspektør på Musikmuseet, har også i 
sine unge dage haft et møde med Fridolin Bentzon, som 
gjorde et uudsletteligt indtryk på hende: ”I 1967 var jeg 

ANDREAS FRIDOLIN 
WEIS BENTZON

•	 23. maj 1936 – 21. dec. 1971
•	 Dansk musikantropolog, dr. phil. etnolog 
•	 Søn af komponist Jørgen Bentzon, der 

sammen med Finn Høffding grundlagde 
Danmarks første musikskole.

VÆRKER
•	 ”The Launeddas, a Sardinian Folk Music 

Instrument”, Akademisk forlag 1969
•	 ”Launeddas”, Cagliari 2002
•	 ”Nimbus”, udgivet af Iscandula, med tekst 

på både italiensk og engelsk og fotos taget 
af Andreas Fridolin Weis Bentzon

8

Musikantropologi
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atten år og på en sommermusiklejr med sang, spil og 
folke dans, men også foredrag. Det eneste jeg husker 
her 45 år efter var Fridolins foredrag. Han fortalte meget 
varmt om det sardiske folk. Han var meget engageret 
i deres musik og det unikke instrument. Han spillede 
musik eksempler for os meget højt. Ingen af os havde 
før hørt lyden af launeddas. Indtrykket var så stærkt, 
at selvom Fridolin kun besøgte musiklejren en enkelt 
aften, kunne lyden høres dag og nat resten af ugen på 
grund af de mange vokale imitationer af launeddas, når 
deltagerne på lejren forsøgte at gengive den komplekse, 
nasale lyd af bordunpibe og melodipiber”. 

Fridolin Bentzon var på mange måder forud for sin tid, 
da han afdækkede, hvordan musikken og poesien på 
Sardinien var etnisk i sin oprindelige betydning – den 
tilhørte folket og var tilgængelig for alle uanset social 
position. Og i første omgang vandt hans arbejde ikke 
megen genklang hos Sardiniens sociologer og etnografer, 
der sædvanligvis beskrev øens kultur i mere generelle 
postkort-vendinger. Men hans arbejde mundede blandt 
andet ud i bogen, ”The launeddas, a Sardinian Folk Mu-
sic Instrument”, og dette skrift gjorde det ældgamle folk-
loristiske musikinstrument kendt over hele verden. Bogen 
er skrevet på engelsk og med noterede nodeeksempler. 
Lisbet Torp fortæller, at hun mange år efter sit møde med 
Fridolin Bentzon oplevede en sardisk folkemusikgruppe 
på besøg i Danmark i 1991. Der var blandt andet en 
ældre launeddas-spiller i gruppen. ”Efter deres optræ-
den talte jeg med denne musiker – han ville vide, om 
jeg kendte bogen om launeddas, skrevet af en dansker 
– og spurgte, ”Hvor kan jeg fi nde den?”. Der var kun få 
ekemplarer af bogen på Sardinien. Da jeg et par dage 
efter havde den glæde at overrække ham den bog, han 
havde søgt i mange år, var hans reaktion overvældende; 
han brød ud i tårer. Næsten som om bogen var hellig for 
ham. Selvom han ikke kunne læse engelsk og ikke kunne 
læse noderne, forsikrede han, at bogen aldrig måtte for-
lade hans hus. Som tak fi k jeg et sæt instrumenter. – Og 
så var det min tur til at være rørt. Da jeg takkede ham, 
sagde han: ”Det er ikke noget at snakke om, jeg har selv 
lavet dem. Jeg kan ikke læse bøger, men jeg kan lave 
launeddas”.

Kulturforeningen Iscandula 
På Sardinien bor en mand, der igennem 35 år utrætteligt 
har arbejdet på at bringe kendskabet til Fridolin Bentzons 
studier tilbage til øen. Han har fået oversat al materialet 
til italiensk for at gøre det tilgængeligt for den lokale 
befolkning. I den forbindelse har han fl ere gange besøgt 
Dansk Folkemindesamling, hvor meget af materialet har 

været opbevaret. Hans navn er Dante Olianas, og han er 
formand for foreningen Iscandula. Han har til Iscandu-
las hjemmeside lavet en række små videofi lm, hvor han 
blandt andet har interviewet Fridolins daværende kære-
ste, Ulla Ryum, og broderen Adrian Bentzon.
Selvom Dante Olianas aldrig personligt har mødt den 
danske forsker, føler han stor taknemmelighed overfor 
ham.
”Ved at følge Fridolins spor har jeg lært at sætte større 
pris på visse særegenheder ved mit eget lands kultur”, 
siger han.

”Du vil nok blive værdsat, men du vil ikke 
kunne drage stor nytte af det”
”Således lyder en sardisk talemåde, som Fridolin valgte 
at bruge som introduktion til sit vigtigste værk, og han 
refererede herved til launeddas-spillerne, som med deres 
musik nok rørte lytterne men aldrig blev rige af det”, 
fortæller Dantes.  
”Denne talemåde kan også bruges om Fridolins liv og ar-
bejde. Som passioneret og dygtig forsker har han beriget 
vores kultur og beriger os stadig i dag uden selv at kunne 
nyde frugten af sit arbejde, fordi han levede så kort”. ■ 

DET ITALIENSKE KULTURINSTITUT KØBENHAVN
præsenterer: 

”Et dansk blik på Sardiniens oprindelige kultur”
– dedikeret til Andreas Fridolin Weis Bentzon  

Udstillingen kan ses til og med den 15. maj 2012

  De to sardiske launeddas-spillere Franco Melis og Orlando Mascia  

  giver koncert på Det Italienske Kulturinstitut i København  
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Musikskole/Folkeskole

Musikundervisningen er rykket op 
fra et kælderlokale til skolens nye 
multisal, hvor der er blevet plads 
til et stort lyst musiklokale, der er 
fyldt med instrumenter. Her Møder 
MODUS musiklærer Anders Kirk 
Pedersen, der er i gang med sin 
21. sæson som musiklærer i Assens 
Musikskole, og musiklærer Nina 
Wilckens fra Vissenbjerg Skole.

–  Det er vigtigt, at der er en ledelse, der er med på ideen, 
Når vi så er en fl ok af de rigtige personer, der gerne vil 
samarbejde om musikken, så smitter det og vokser, siger 
Anders Kirk Pedersen. Han fortæller, at samarbejdet mel-
lem skolen og musikskolen med ham som primus motor 
først kom rigtig i stand for fem år siden. Her var alle 
musiklærere på et samarbejdskursus på en højskole, hvor 
de skulle udvikle ideer til samarbejde.
–  Der kom nye musiklærere på skolen og sammen med 
en af dem, formulerede jeg et fast samarbejde om at til-

byde et forløb for 4. klasserne, hvor vi lavede et marimba-
orkester med percussion og trommer. Der er et forløb 
nu, hvor der er 26 elever i en klasse, så der har jeg koblet 
steeldrums på også, siger han, og han fortæller, at det 
altid er kaos i begyndelsen af et forløb. Det varer 10 uger 
med to timers undervisning om ugen, og så får eleverne 
lov til at give koncert for resten af skolen i slutningen af 
et forløb. Nina Wilckens er begejstret for samarbejdet.
–  Det går over al forventning. Jeg siger til mine elever, 
at de er heldige, fordi de får lov til at spille med Anders, 
og han vælger dem ud, der har rytmisk sans nok til at 
spille trommer. Som musiklærer glæder jeg mig også til 
forløbene, for jeg kan lære noget af Anders blandt an-
det i forhold til at lave arrangementer på numre. Vi låner 
også instrumenter af Anders, hvis vi står og mangler 
dem i vores undervisning, siger hun, og hun fortæller, 
at der ikke er nogle elever, der har valgt musikken fra. 
Derimod er eleverne helt ”høje”, når de har haft musik, 
og det smitter af på, hvor modtagelige de er for under-
visning i andre fag.

På Vissenbjerg Skole arbejder skolens musiklærere sammen med musiklærer fra Assens Musikskole. 
Det giver mulighed for anderledes undervisningsforløb. Musikskolelever bliver også inddraget i en 

nystartet musikpatrulje, hvor de underviser andre elever på skolen.

FOTO: VISSENBJERG SKOLE

Af Torben Svane 
Christensen

saMarBEJDE 
gavner musikundervisningen

  Rasmus Mikkelsen, 14 år, og Karen Østergaard Poulsen, 14 år,    går i Assens Musikskole, og de er med i en musikpatrulje    på Vissenbjerg Skole. Her underviser de 15 elever fra    1. til 3. klasse to gange om ugen i 10-frikvarteret  
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En god cirkel
Erfaringsudvekslingen går også den anden vej blandt 
underviserne.
– Jeg er jo ikke vant til at undervise så store hold, hvor 
deltagerne ikke har andre forudsætninger end, at de 
gerne vil spille musik. Så der kan jeg lære noget af Nina 
og hendes pædagogiske indgangsvinkel til undervisnin-
gen, siger han. Det er Vissenbjerg Skole, der betaler ham, 
når han laver undervisning for skolens 4. klasser.
Der er også en anden sidegevinst ved den fælles musik-
undervisning af 4. klasserne.
– Mange af de elever, der har haft undervisning sammen 
med Anders vælger musik på valghold i de større klas-
ser. Fornylig lavede de en musical med Gasolin og Kim 
Larsen numre på valgholdene. Det er en god cirkel, vi er 
kommet ind i, hvor vi kan tilbyde musikundervisning til 
mange elever, siger hun. Der er planer om at lave under-
visning i trommer og bas for 5. klasserne, og så er der et 
slip i musiktilbuddet på skolen i 7. klasse, hvor parterne 
også kunne lave noget.
–  Mange af de elever jeg har haft gennem årene vælger 
en videregående uddannelse på for eksempel univer-
sitetet, og så spiller de i deres fritid. Det hænger nok 
sammen med den måde, jeg underviser på. Det handler 
for mig ikke om at skabe elite-elever, der vil på konser-
vatoriet. Jeg har som mål at give så mange som muligt 
mulighed for at at spille, siger Anders Kirk Pedersen.

Musikskolelever underviser elever
Vissenbjerg Skole har en legepatrulje, der skal styrke 
sammenholdet mellem de mindste og de større elever, og 
skoleleder Per Helding Madsen ville 
gerne føre den ide over på musik-
ken. Så nu er der oprettet en musik-
patrulje med elever, der går i Assens 
Musikskole. De underviser andre 
elever, der måske ikke har mulighed 
for at gå på musikskolen. Det er tre 
musikskolelever, der går i 7. klasse 
på skolen, der udgør musikpatruljen. 
De underviser 15 elever fra 1. til 3. 
klasse to gange om ugen i 10-fri-
kvarteret. Rasmus Mikkelsen, 14 år, 
og Karen Østergaard Poulsen, 14 år, 
var to af de elever, der blev spurgt af 
skolens leder, om de kunne tænke 
sig at være med i musikpatruljen.
–  Vi lærer meget om, hvordan det 
er at undervise i musik. De elever, 
der er med, har en lærer fra indsko-
lingen udvalgt. Det er ikke tvungen, 
og de kan bare hoppe fra, hvis de 
ikke vil være med mere, siger Karen 

Østergaard Poulsen, der måske godt kunne tænke sig 
at undervise i musik, men så skal det være elever på for 
eksempel en efterskole.
–  Det er elever, hvor forældrene måske ikke har råd til 
at betale for, at de går i musikskolen. Så eleverne får 
prøvet, hvordan det er, at blive undervist i musik, siger 
Rasmus Mikkelsen.
Lige nu øver eleverne på ”Kattejammerock”, og i sidste 
forløb, var det sangen ”I min klasse”, som de optrådte 
med for et publikum på skolen.
–  De glæder sig til at have musik med os, og de kommer 
hen til os, når vi møder dem på skolen uden for under-
visningen, siger Karen Østergaard Poulsen, og Rasmus 
Mikkelsen tilføjer:
–  Ja, man kan se glæden i deres øjne, når de spiller. Det 
er rart.
Inden hver undervisning kommer der en lærer fra indsko-
lingen og skaber ro, og så står eleverne fra 7. klasse ellers 
selv for undervisningen.
–  Jeg er overrasket over, hvor mange af dem, der rent 
faktisk har rytmisk sans, siger Rasmus Mikkelsen, der 
gerne vil på konservatoriet senere, og han spiller også på 
et talenthold i Assens Musikskole.
–  Den største udfordring har været at få dem til at forstå 
musikken. Man er jo lidt bange for at tvinge dem, hvis de 
ikke har lyst. Men vi sørger for, at alle får en rolle, og hvis 
de ikke har så meget rytmisk sans i forhold til instrumen-
ter, så får de lov til at synge eller spille tamburin, siger 
Karen Østergaard Poulsen. 
Hvert halve år starter der et nyt hold op på skolen, som 
modtager undervisning af musikpatruljen. ■

  Musiklærer Anders Kirk Pedersen fra Assens Musikskole  

  giver koncert med en 4. klasse fra Vissenbjerg skole, som er blevet  

  undervist i slagtøj i et otte ugers forløb  
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rEgnBuEØrrEDEns 
sang
                                  FOTO: JESPER ASP  

Af Birgitte 
Antonius

  Henrik Strandfeldt  
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En regnbueørred som elektronisk musik
En sen nattetime for år tilbage zappede jeg tilfældigt 
rundt på mit fjernsyn, og kom blandt andet forbi den 
lokale tv-station i Esbjerg. Her gjorde jeg et stop. Kanalen 
sendte en koncert fra Syddansk Musikkonservatoriums 
koncertsal – hvilket der ikke var noget udsædvanligt ved 
– men jeg bemærkede straks et anderledes og abstrakt 
lydlandskab som fangede min opmærksomhed. Metal-
klange, etnobeat, en fræsende guitar, klokker, up-tempo 
og pludseligt: ren afslappelse. En blanding af tolvto-
nemusik, electronika, Björk, fi lmmusik, psykedelisk og 
klassisk musik. Indimellem lød musikken som noget jeg 
havde hørt før. Men så ændrede den pludselig karakter 
og lød helt ny og fremmed. To af musikerne var mine 
lærere Fredrik Søegaard og Claus Gahrn, den tredje min 
medstuderende Henrik Strandfeldt.
De så alle tre meget afslappede ud som de sad der på 
scenen, med fuldt overblik og kontrol over de abstrakte 
klange og det syrede lydunivers. 
Et halv års tid senere indbød de tre til koncert på konser-
vatoriet. Soegaard Ensemble var navnet på denne trio. 
Denne gang havde de en læge med på scenen. Musik-
ken handlede om DNA, forklarede han. Og der var også 
noget med en regnbueørred. Musikken var rent faktisk 
komponeret ud fra dens DNA-kode.

Soegaard Ensemble har igennem årene arbejdet med 
forskningsprojektet Soundmapping the Genes, hvor man 
afkoder en regnbueørreds DNA. Dens struktur overføres 
til et elektronisk stykke musik. Instrumenterne består for-
uden computere af javanesisk gamelan-xylofon, afrikansk 
tommelfi ngerklaver, gong og specialbygget guitar. 
Selv om det lyder abstrakt at overføre en regnbueør-
reds DNA til musik, er det ifølge Fredrik Søegaard ikke 
mere abstrakt, end hvis man prøver at sætte musik til en 
solnedgang eller en farve. Her er der bare biologi med i 
processen.
Men hvorfor er det netop en regnbueørreds DNA der 
benyttes?

”Ja, hvorfor regnbueørreden – det er simpelthen fordi 
det var det eneste komplette protein, vi havde mulighed 
for at fi nde offentliggjort,” forklarer Fredrik Søegaard.

Musikken som værktøj for vores gener
Det er i øvrigt ikke kun for musikkens skyld alene, at 
forskningsprojektet fi nder sted. Projektet ligger i krydsfel-
tet mellem biologi og musik, og er et samarbejde mellem 
Center for Kunst og Videnskab samt stamcelleforskning 
på Syddansk Universitet. Og det skyldes blandt andet, at 
Fredrik Søegaard i projektet er kommet på sporet af, at 
en musikalsk oversættelse af den biologiske proces på 

gen-niveau kan give os en dybere indsigt i den menne-
skelige organisme. En indsigt, som er værdifuld viden for 
genforskere. Her bliver musikken pludselig et værktøj til at 
forstå, hvordan og hvorfor vore gener agerer, som de gør. 
Soegaard Ensemble fungerer på den måde som musikere 
der fremfører musik, hvor de biologiske principper frem-
føres som kompositionsprincipper. Og de giver lyd 
til aktiviteten i stamcellerne. 

FAKTA

PROCESSEN
Ved hjælp af MIDI-genemap programmet over-
sættes H1 histonin proteinet fra regnbueørreden 
til musik; som en lang melodi, bestående af 642 
toner, alle som information.
Informationen danner basis for MIDI, der kon-
trollerer parametre som toneart, hastighed og 
dynamik i forbindelse medelektroniske instru-
menter. De tre musikere spiller sammen med 
DNA kode-information, og resultatet er en række 
værker komponeret over stamcelledata i en helt 
original form for musik, som indimellem lyder 
overraskende velkendt. 

INSPIRATIONEN
Projektet er inspireret af den japansk/amerikan-
ske biolog Susumu Ohno, som i 1986 kreerede 
et system, der beskriver hvordan man kan kom-
ponere musik ud fra DNA-kodesekvenser, ved at 
transskribere de fire nucleotider til den diatoniske 
skala. Alt sammen i overensstemmelse med et 
sæt regler formuleret af Ohno selv. 
”Soundmapping the Genes” er et nutidigt pro-
jekt der stammer fra denne tradition, hvor man 
bruger DNA-kodesekvenser fra en regnbueør-
reds protein til at forme den melodiske og den 
rytmiske struktur, dynamik m.v.  

føres som kompositionsprincipper. Og de giver lyd 
til aktiviteten i stamcellerne. 

PROCESSEN
Ved hjælp af MIDI-genemap programmet over-

til aktiviteten i stamcellerne. til aktiviteten i stamcellerne. 

FAKTA

PROCESSEN

FAKTA

PROCESSEN
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”Biologien rummer en lang række komplekse data, som 
det nu er blevet muligt at benytte også i musik. DNA er 
et sådant ”komplekst” område, som vi oven i købet ved 
indeholder information, som er grundlæggende for vores 
biologiske livsformer. Det er baggrunden for at benytte 
genetisk kode i Soundmapping the Genes,” siger Fredrik 
Søegaard.

En gang var videnskaben en kunstart
Men kunst og biologi hænger if ølge Fredrik Søegaard 
sammen på fl ere måder:

”Adorno sagde, at kunst er afl ejring af menneskelig elen-
dighed. Det forudsætter, at kunst har sin egen måde at 
bevare menneskelig erfaring på; ved at bruge en meta-
for fra geologi og zoologi, såvel som sit eget sprog for 
at udføre kunst, som for eksempel at male eller skabe 
musik. Biologi har også sin egen måde at bevare levende 
væseners informationer på – og et sprog at gøre det med 
– nemlig; DNA-kodesekvenser, som fi ndes i alle biologi-
ske skabninger”.

Naturen har altid været et af de dominerende æstetiske 
idealer for kunstnere indenfor en hvilken som helst kunst-
form. ”Malere har brugt naturen i deres malerier. Kom-
ponister og musikere har dedikeret adskillige værker til at 
hylde naturen. Men i musikkens verden har der været en 
vedvarende diskussion om hvorvidt naturen er relevant i 
en musikalsk sammenhæng,” forklarer Fredrik Søegaard. 

Med computerens 
indtog som et nyt 
”instrument” er det 
samtidig blevet muligt at 
inkorporere processer af 
høj kompleksitet i kunst-
neriske sammenhænge. 
”Siden Arnold Schönberg skabte sin 
berygtede tolvtonemusik har det været 
et spor i den nye musik, at søge materiale til at skabe 
musik med, eksempelvis computeren. For et par år siden 
skabte en billedkunstner en kunstig stjernehimmel ved at 
benytte satellit-data fra børser overalt i verden, hvor hver 
enkelt stjerne repræsenterede et værdipapir. Når kursen 
steg, lyste stjernen kraftigere, og når den faldt, svagere. 
Biologien rummer en lang række af komplekse data, som 
det nu er blevet muligt at benytte, også i musik,” siger 
Fredrik Søegaard og forklarer, at kunstarterne altid har 
interesseret sig for de ting, videnskaberne beskæftigede 
sig med.
”En gang var videnskab selv en kunstart. Menneskehe-
dens store spørgsmål udforskes både af kunst og viden-
skab, ligesom af det enkelte menneske selv. Og så længe 
Chagalls billede af et kys kan sige noget om et kys, som 
videnskaben ikke kan, vil det fortsætte sådan”. ■

DNA-komposition

  Soegaard Ensemble  

UDGIVELSER
CD’en ”Soundmapping the Genes” 
blev i 2010 udgivet af Leo Records

Youtube:
Soundmapping the Genes 
– Melodic Improvisation
Soundmapping the Genes 
– Rhythmic Improvisation

www.soundmappingthegenes.com

? 
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NYHEDER FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Jens Hartmann og Hans Ulrik

Lær at spille saxofon 2
– alverdens melodier 
og improvisation
Vejl. pris kr. 259,00 (inkl. moms)
Vedlagt bogen er to cd’er

Bogens DEL 1 indeholder melodier fra alverdens lande samt 
kompositioner af Hans Ulrik og Jens Hartmann. Mange af de 
kendte melodier bringes i nye arrangementer – heriblandt flere 
som duetter. I forlængelse af første bog introduceres nye musikal-
ske begreber og skalaer. Alle melodier er becifrede, så læreren kan 
akkompagnere både Eb- og Bb-saxofon.

Bogens DEL 2 indeholder kompositioner af bogens forfattere. 
Melodierne her intro ducerer dig for improvisation med 

udgangspunkt i dur/mol pentaton, blues- og kirketonale 
skalaer. Til hver lytteversion spilles tema efterfulgt af en 
saxofonsolo ud fra pågældende skala og med udgangspunkt 

i øvelser anvist i bogen. Alle soli er desuden transskriberet.
Vedlagt bogen er to cd’er til henholdsvis Eb- og Bb-saxofon. 

Først præsenteres hver melodi med saxofon. Bagefter følger en 
version uden saxofon efter play-along princippet.

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på klaver

Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)
Bog (spiralryg) med cd

Jazzbecifring på klaver afstikker en stri-
be retningslinjer, som kan afmystificere 
processen melodi + jazzbecifring. Den 
vedlagte cd indeholder samtlige numre i 
bogen – indspillet af forfatteren selv.

SPÆNDENDE NYHED

BLUE BOOK. Introduction and Correct Scores

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing
Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

RED BOOK. Scores with Mistakes

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

Carl Erik Kühl

Right Playing 
– Wrong Playing
Vejl. pris kr. 349,00 (inkl. moms)
3 bøger (spiralryg) + 4 cd’er
Sprog: engelsk 

Banebrydende nyt materiale, der særligt 
henvender sig til den videregående 
undervisning i fagene hørelære og di-
rektion på universiteter, konservatorier 
mv. Er også oplagt til selvstudium.

Med udgangspunkt i 79 musikeksem-
pler fra den klassiske musiklitteratur 

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

ANSWER KEY

(spændende fra orkester- og kammer-
værker til kormusik) trænes brugeren 
i at sammenholde et nodebillede med 
den klingende lyd – og samtidig opdage 
eventuelle fejl i udførelsen (eller den 
omvendte situation: opdage nodefejl i 
forbindelse med en fejlfri opførelse). 
På indspilningerne medvirker bl.a. 
Aarhus Symfoniorkester og DR Vokal-
ensemblet.

Lær at spille

SAXOFON 2
alverdens melodier

& improvisation

Jens Hartmann
og

Hans Ulrik

2
cd’er

vedlagt

På cd’erne medvirker
Hans Ulrik (saxofon)
Lars Jansson (piano)

Thomas Fonnesbæk (kontrabas)
Paul Svanberg (trommer)
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Verdensmusik

Af Ole Reimer

I marts måned blev der for første gang afholdt et musiksko-
lestævne for elever fra Københavnsområdet med fokus på 
verdensmusik/worldmusic. Stævnet var som udgangspunkt 
for elever fra KVINTUS-musikskolerne; det vil sige København, 
Frederiksberg, Rødovre, Tårnby og Dragør, og blev muligt 
på baggrund af ekstra økonomisk støtte fra World Music 
Denmark. Elevbetalingen var symbolsk og målsætningen var 
fra starten, at få en så bred elevgruppe med som overhovedet 
muligt – eneste krav var minimum et par års erfaring på in-
strumentet. Det lykkedes os at få engageret nogle erfarne og 
spændende lærere, som tilsammen dækkede de fleste instru-
menter og genrer: nordisk folkemusik, balkan- og klezmermu-
sik, irsk og latinamerikansk. Samtidigt havde alle musikere en 
bred erfaring og kunnen indenfor rock, jazz og klassisk musik. 
Idéen var at samle et instruktørteam, som udover at være 
specialister indenfor forskellige ”etniske” genrer, også var vant 
til at tænke udenfor de musikalske bokse og som kunne favne 

På klubber og spillesteder i Europa og efterhånden også i Danmark, står discjockeys og 
bands og spiller musik, som er inspireret af alverdens folkemusik. De har fundet ud af, 
at der i verdensmusikken er en energi og en fest, så man simpelthen ikke kan stå stille.

FOTO: PETER NORMANNFOTO: FLEMMING LUND FOTO: FLEMMING LUND

og inspirere en klassisk violinelev eller en rockbassist.
Eksempelvis den svenske guitarist og bouzukispiller Tobias 
Alvin, som udover at spille klezmer og mellemøstlig musik 
blandt andet i Middle East Peace Orchestra har en succesfuld 
karriere i Sverige med garagerockbandet Babian. Eller congue-
roen Eliel Lazo, som netop har vundet en World Music Award 
for sit meget bredt favnende soloalbum indspillet med dansk 
jazz- og rockfolk og cubanske verdensnavne. Andre lærere 
på stævnet var Claus Mathiesen, klarinet og sax, svenske 
Andreas Ralsgård, sax og irlandske fløjter, Eva Thestrup, 
violin/bratsch og organist, samt Edith Tamayo, mexicansk 
sangerinde.
Der kom ikke helt så mange deltagere på alle instrumenter, 
som vi oprindeligt havde håbet, men vi stod alligevel med 
en meget blandet flok elever med forskellige instrumenter 
og erfaringer. Eleverne arbejdede i grupper med relevante 
lærere indenfor deres instrumenter og genrer, men spillede 

Verdensmusik på musikskolen

14 maj 12 :modus  
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også på tværs af instrumenter og genrer i samlet flok. Til den 
afsluttende koncert blev der spillet makedonsk bryllupspop 
med cubanske rytmer, en gennemarrangeret Klezmersuite for 
blæsere, irlandsk musik med fløjter, cello og mandolin, tyrkisk 
musik på gehør og og med taksim-improvisation, klezmer-
rock og meget mere! 
Tilbagemeldingerne fra elever og musiklærere har været positi-
ve, og det er planen at gentage succesen. Vi har erfaret, at det 
er en udfordring at kommunikere projektet ud til musiklærere 
på skolerne, og det skal der derfor bruges meget mere energi 
på næste gang. Som en musiklærer skrev: ”Det er svært at 
sælge noget til sine elever, man ikke rigtig ved hvad er.” 
Så hvad er det lige verdensmusikken kan i den daglige under-
visning på musikskolen?
Når man spiller musik, er det vigtigt at slå ørerne ud og lytte 
til rytme, frasering og melodi og man skal kunne mærke 
energien og stemningen, mens man spiller – gerne sammen 

med andre. I folkemusik og verdensmusik foregår indlæringen 
af musikken ved hjælp af imitation og gehørspil, eleven lærer 
simpelthen ved at lytte til læreren eller de andre musikanter. 
Der er et håndværk, der skal læres og kunnes, f.eks. en skala, 
en trille, eller en rytmisk frasering. Ofte kan musikken læres på 
flere niveauer: En simpel akkompagnerende stemme, melo-
dien uden fraseringer – eller melodier, stemmer, avancerede 
fraseringer og improvisationer. Selvfølgelig kan musikken 
også arrangeres og skrives på noder – og ofte er det en god 
idé at gøre lidt af begge dele i forhold til eleverne. Næsten 
al verdensmusik kan gennemarrangeres og spilles på mere 
klassisk vis – eller fyres af med fx surfguitar og rocktrommer.
Folkemusikken har rødder i folks dagligliv og på dansegulvet 
til brylluppet, og det kan mærkes i musikken. Når det hele 
begynder at hænge sammen, opstår der en følelse af samhø-
righed og fest og en energi og en inderlighed, som vækker 
spillelysten hos alle. ■

FOTO: PETER NORMANN FOTO: PETER NORMANN

FAKTA

Artiklens forfatter er til daglig lærer 
på Københavns Kommunes Musik-
skole i trompet og sammenspil. Har 
med blandt andre Klezmofobia og 
Edith Tamayo spillet koncerter, bør-
nekoncerter og afholdt workshops i 
Danmark, Europa, Kina og Mexico.

? ? ? ? ? ? 

på musikskolen
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Orkesterfestival

Da de unge indtog den 
STORE SCENE for en dag
Det er ikke hver dag, DR overlader sin fi ne koncertsal til landets ungdomssymfoniorkestre. Lørdag den 
3. marts skete det ikke desto mindre, da Orkester¬festivalen atter kom på banen efter fl ere års pause.

Musik & Ungdom er de unges projektorgani-
sation. Organisationen giver unge med 
interesse for musik mulighed for at optræde 
under professionelle vilkår og er samtidig den 
danske afdeling af Jeunesses Musicales Inter-
national, der er verdens største ungdoms- og 
musikorganisation med medlemmer i over 
40 lande. Hvert år afholder JMI 13.000 kon-
certer for og med unge.

Af Jens Povlsen

FOTO: NIKOLAJ LUND

Nervøsiteten var til at mærke, men så var det heller ikke 
værre. De var jo parat og havde øvet sig fl ittigt, de seks 
ungdomssymfoniorkestre der indledte et sandt maraton 
med orkestermusik en råkold martsdag i DR Koncerthu-
set. Orkesterfestivalen var i år tilbage med seks timers 
musik og socialt samvær for en masse unge, der fra deres 
nyfundne pladser på scenen oven i købet kunne glæde 
sig over at spille for et talstærkt publikum. 
Klokken tolv var det de førstes tur til at overtage den 
scene, hvor DRs symfoniske fl agskib, DR SymfoniOrke-
stret, til daglig huserer. Bare for et øjeblik, men alligevel! 
At det var en stor begivenhed lå ligesom i luften. Også 
fordi det denne lørdag var første gang i DR Koncerthuset 
for de fl este af de talentfulde, unge orkestermedlemmers 
vedkommende. 
For de fl este af dem var det også første tur på scenen 
med Orkesterfestivalen. Naturligt nok, for den har holdt 
ufrivillig pause i de sidste fem år. Tidligere var festivalen et 
samlingspunkt for landets mest talentfulde ungdomssym-

Orkesterfestival

? 
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foniorkestre. Det er præcis det, den agter at blive igen. 
Men ambitionerne er større end sidst. For selvom festi-
valen stadig byder på poetiske rundrejser i den klassiske 
musiks bredformat – orkestermusikken – sker det nu i en 
sal, hvor alting høres. Også bommerterne og de piv-
falske toner. Den store sal i DR Koncerthuset er på den 
måde ganske ubarmhjertig. Men kiksere bød orkester-
eftermiddagen i den nye sal nu ikke på mange af. Den 
genopstandne festival holder højt niveau, og det må 
den såmænd nok hellere blive ved med, for planen er, at 
Orkesterfestivalen skal være en årligt tilbagevendende 
begivenhed i netop DR Koncerthuset.

Ud af øveren
Det er ungdomsorganisationen Musik & Ungdom, der 
står bag Orkesterfestivalen, hvor ungdomssymfoniorke-
stre fra hele landet bringes sammen for en dag i landets 
allerbedste koncertsal til lige netop den slags musik. Og 
der var gratis adgang til herlighederne i år. 
Den første Orkesterfestival fandt sted i 2005 og blev 
med en treårig bevilling fra Statens Kunstråd gentaget 
de efterfølgende to år. Derefter blev orkesteraktiviteterne 
sat på standby i fem år, blandt andet på grund af penge-
mangel. 
Men det så lysere ud i år, hvor traditionen med ungt or-
kesterspil i professionelle rammer derfor kunne genopta-
ges. Denne gang i samarbejde med DRs Musikarium, hvis 
målsætning netop går på at lade børn og unge opleve 
musikken i dens væld af genrer.

For Maja Joss-Børch, der er Orkesterfestivalens projekt-
leder, er det særligt den motiverende faktor, der er én af 
festivalens helt store forcer:
”De unge får her på Orkesterfestivalen muligheden for 
at møde andre unge, der spiller klassisk musik. Det sker i 
professionelle rammer, og det er meget vigtigt for os, at 
festivalen ad den vej bliver et tiltag lidt ud over det sæd-
vanlige. På den måde håber vi, at fastholde den danske 
talentmasses interesse for den klassiske musik og få dem 
til at blive ved med at spille den,“ siger hun. 
I løbet af den lange lørdag martseftermiddag så det ud til 
at lykkes, for interessen for den klassiske musik lyste ud 
af de mange unge orkestermedlemmer, der hjemmevant 
fandt vej ind på DRs store scene, hvor de gav sig i kast 
med klassikere som Tjajkovskijs balletmusik til “Svane-
søen“ og uddrag fra Beethovens femte symfoni. Men der 
var også plads til lidt mindre seriøse indslag. Som da en 
ung violinist fra det Helsingør-baserede symfoniorkester, 
SYMPH, gav prøver på sit entertainer-talent og med sin 
violin klarede sig igennem “Pop! Goes the Weasel“ på 
nær sagt alle tænkelige og utænkelige måder. Den slags 
akrobatiske oplevelser bliver ikke glemt lige med det 
samme. 
Og det er netop de mindeværdige oplevelser, Orkesterfe-
stivalen i årene fremover nærer håb om at kunne lægge 
hus til: 
”Vi håber inderst inde, at vi kan være med til at skabe 
oplevelser, de unge aldrig glemmer. Det er vores mål,” si-
ger formanden for Musik & Ungdom, Toke Kristensen. ■

  I ÅR MEDVIRKEDE SEKS SYMFONIORKESTRE:
Albertslund Symfoniorkester, FAUST (Fyns Ambitiøse UngdomsSymfoniorkesTer), SYMPH, 
MiVU (MidtVestjysk Ungdoms Symfoniorkester, DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt) 
og SASO (Sankt Annæ Symfoniorkester).
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Musikskole/Folkeskole

Sejrene er STØRRE her
Kolding Musikskole er gået ind i et samarbejde med en af kommunens specialskoler om musik-
undervisning – til alles tilfredshed. Her kan vi virkelig gøre en forskel, siger musiklærerne.
FOTO: JONAS AHLSTRøM

Af journalist 
Mona Østerlund

I fuldstændig stilhed koncentrerer 
eleverne sig til det yderste for at 
gøre det samme som musikpæda-
gog Charlotte Withen Hansen. Hun 
løfter højre arm og højre ben på 
samme tid, og de ni elever forsøger 
ihærdigt at gøre det samme, lige-
som de lidt efter ruller med skuld-
rene og senere forsøger at følge 
hendes rytme med et tramp, klap 

under ben og tramp. øvelsen er svær, men alle kæmper 
og får ros af underviseren.
Det er torsdag formiddag, og Charlotte Withen Hansen 
underviser sammen med sin kollega Robert Cole Rizzi fra 
Kolding Musikskole på en af kommunens specialskoler, 
Rådhusskolen i Vamdrup. Mens hun har et SSB-hold med 
ni elever, som denne dag begynder undervisningen i kon-
centreret stilhed, er der noget mere lyd på i den anden 
ende af huset, hvor Robert Cole Rizzi sammen med fem 

af specialskolens store drenge har indtaget musik lokalet 
og er gået i gang med trommer, bas og guitar. 
Stilheden får dog også snart en ende hos Charlotte 
Withen Hansen. Ugen før har eleverne selv fremstillet 
køller af rundstokke og gaffatape, og nu skal køllerne 
indvies på murerspande. Efter mange ombytninger af 
spande bliver holdet endelig klar til at tromme enkle 
rytmer med køllerne og rappe ”Dippe dippe due, min 
Moder er en Frue”.
Mens Charlotte Withen Hansen forklarer, hvad der skal 
ske, er et par elever urolige, men de får straks en kontant 
besked af en af de tre lærere og pædagoger, som også 
er med i undervisningen. At specialskolens personale på 
den måde tager sig af det pædagogiske og disciplinære, 
og Charlotte Withen Hansen derfor kan koncentrere sig 
om den musikalske del af undervisningen, er guld værd, 
synes hun.
–  Det er da en fantastisk privilegeret måde at undervise 
på, men det er også nødvendigt, at skolens egne lærere 
og pædagoger er med, for jeg har ingen forudsætninger 
for og mulighed for at klare begge dele, siger Charlotte 
Withen Hansen, der ”simpelt hen er så glad” for de 
lærere og pædagoger, hun arbejder sammen med på 
Rådhusskolen.
De knap 50 elever på skolen er alle børn med såkaldt 
socio-emotionelle vanskeligheder, og det kan være 
svært for dem at modtage almindelig undervisning og at 
arbejde sammen. Nogle af dem er tidligt skadede eller 
har siden været udsat for alvorligt omsorgssvigt; nogle af 
dem har også diagnoser i form af ADHD eller OCD.
Hvad der er grunden til, at det enkelte barn er havnet på 
skolen, ved Robert Cole Rizzi og Charlotte Withen Han-
sen dog ikke noget om, og det er fi nt, er de enige om.
–  Engang imellem fortæller en af dem lidt, så jeg efter-
hånden ved, om de for eksempel bor hos en plejefamilie, 
men ellers ved jeg ikke noget om dem, og jeg tror også, 
det er fedt for dem, at vi bare møder hinanden om mu-

Robert Cole Rizzi (i forgrunden) sidder ved klaveret og synger for på 
de hits, drengene selv foreslår at spille – de er ikke helt enige om, 
om det skal være blød pop eller hård rock, så det bliver lidt af hvert.
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sikken og kan ”lege sammen” en gang om ugen, siger 
Robert Cole Rizzi, der har en af skolens pædagoger med 
i musiklokalet. 
Musiklæreren har dog også været alene med drengene, 
og det er gået fint.
–  De er simpelt hen så motiverede og tændte, og der er 
ingen problemer med dem, roser han.

Ekstra glad når det lykkes
Den dobbelt så store flok af mindre elever inde hos 
Charlotte Withen Hansen er også tændte, men der kan 
til gengæld hurtigt opstå episoder, som denne dag hvor 
noget fnidder mellem et par elever resulterer i, at en af 
dem pludselig storgrædende forlader lokalet. 
At eleverne til gengæld også får udbytte af musikpæ-
dagogens undervisning, er hun slet ikke i tvivl om, og 
hun kan mærke, hvordan de har rykket sig, siden hun 
mødte dem første gang i august sidste år. Charlotte 
Withen Hansen fortæller om, hvordan en af drengene 
på holdet de første gange blot lå inde i lokalet med sin 
jakke over hovedet. Nu er han aktiv deltager. 
SSB-holdet har tidligere på året optrådt for de andre 
elever på skolen. Det var en udfordring for dem, men 
det gik godt.
–  Og man bliver mere glad, når det lykkes her, fordi 
det er så svært for dem. Sejrene er større, siger Char-
lotte Withen Hansen.
Robert Cole Rizzi er enig.
–  Man skal ikke gøre det her for faglighedens skyld, 
for i den forstand er det ikke udfordrende, men om-
vendt er det virkelig et af de områder, hvor vi kan lave 
noget, der giver mening og gøre en forskel. De her 
elever trænger mere til en succes end andre, siger han.

At musikpædagoger i fremtiden kommer til at arbejde 
mere med udsatte børn, er Robert Cole Rizzi ikke i tvivl 
om, og han og Charlotte Withen Hansen hører til dem, 
der holder af at lave musik med forudsætningsløse 
deltagere og få dem til at mærke glæden ved at spille 
sammen.
På skolen i Vamdrup oplever de ansatte også effekten 
af samarbejdet med musikskolen. Den daglige morgen-
sang har eksempelvis fået et løft, og børnene er blevet 
mere optaget af sang og musik.
 
God øvelse i samarbejde
Både Charlotte Withen Hansen og Robert Cole Rizzi 
blev kastet ud i projektet og er begge glade for at have 
nogle år som underviser med sig i rygsækken. For at 
trives med denne form for musikundervisning skal man 
have lyst til at agere i øjeblikket og acceptere, at man 
måske må droppe alt det planlagte, fordi ”dagsfor-
men” i elevgruppen er en anden end forventet, mener 
de to.
Særligt i begyndelsen brugte Charlotte Withen Hansen 
meget tid på planlægning. De øvelser, hun i øvrigt har 
i repertoiret, når hun underviser i SSB for talentelever 
og på MGK, kan hun dog også ofte bruge her, blot i 
forenklet udgave. 
–  Eleverne her er meget glade for gentagelser, så vi la-
ver mange af øvelserne igen og igen – måske bare med 
en lille variation, fortæller hun.
En del af børnene mangler rytme og har dårlig fornem-
melse af deres egen krop, og derfor lægger musikpæ-
dagogen også mange øvelser ind, der skal hjælpe dem 
til at mærke sig selv. Undervejs i undervisningen fortæl-
ler hun også om begreber som break, periode og puls.

  Sammen med musikpædagog Charlotte Withen Hansen har eleverne lavet deres egne køller,  
  som de bruger når de spiller de enkle rytmer, hun lærer dem til rap, sange og danse.  

Inklusion gennem musikken

Samarbejdsprojektet mellem Kolding 
Musikskole og Rådhusskolen hedder  
”Inklusion gennem musikken”, og det 
er de to skolers ledere, der har fostret 
ideen. Efter knap et skoleår med pro-
jektet er alle enige om at fortsætte, og 
muligvis udvides det fra næste skoleår 
med rytmik for førskolegruppen samt 
et lille guitarhold. 
Det er frivilligt for eleverne at være med, 
så der er almindelig undervisning samti-
dig for dem, der ikke har valgt musik. 
Specialskolen betaler musikskolen for læ-
rernes timer og stiller selv med personale.

8
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Rådhusskolens leder, Henrik B. Lauridsen, mener, at 
netop musikken også kan lære eleverne noget, der ellers 
er svært for dem.
–  At spille sammen er jo en af de største samarbejds-
øvelser, fordi man er nødt til at lytte til hinanden og 
vente på tur, og det er en stor udfordring for vores elever. 
Samtidig er der forudsigelighed og rammer, som er godt 
for dem, så de kan nok bedre være i et fællesskab om 
musikken end i for eksempel fodbold, som er mere ufor-
udsigeligt, siger skolelederen, der selv er skolens eneste 
lærer med musik som linjefag.

DMpF orienterer 

Arbejdstidsprojekt 
2011-2012 er nu afsluttet
Som tidligere beskrevet i dette blad og andre steder, 
har KL og FMM i vinteren 2011-2012 gennemført 
et projekt om arbejdstid med henblik på at over-
veje, om der skal udvikles en ny, evt. supplerende 
arbejdstidsmodel på musikskoleområdet. Projektet 
tog udgangspunkt i en interessebaseret forhand-
lingsmetode med inddragelse af ekstern facilitator, 
og Søren Viemose blev engageret til denne opgave.

Projektets formål var todelt:

•	 At forsøge at skabe et fælles grundlag for at kunne 
ajourføre arbejdstidsreglerne, således at de harmone-
rer med og giver rum for de kommunale musikskolers 
nuværende og fremtidige arbejdsopgaver.

•	 At afprøve muligheden for at gennemføre en for-
handlingsproces efter metoden ”Interessebaseret 
forhandling” ved hjælp af facilitering, herunder, at der 
samtidigt udarbejdes dokumentation af projektets gen-
nemførelse til brug for FMM og KL.

I almenskolen er det svært at få musiklærere nok, og 
inden for specialområdet er det i særdeleshed svært, 
siger han.
Ud over at eleverne skal få nogle gode oplevelser med 
musik og høste gevinster ved at lære at samarbejde og 
lytte til hinanden, er det også håbet, at nogle af dem 
bliver så glade for musikken, at de vil lære mere og gå 
til musik i fritiden. Der er da også allerede en af eleverne 
fra bandet, der er begyndt på musikskolen i Kolding, og 
en anden er formentlig på vej ind som musikskoleelev på 
lige fod med alle andre. ■

8

Musikskole/Folkeskole

De i alt 18 deltagere – 9 udpeget af KL og 9 af FMM – 
har gennemført tre 2-dages seminarer, hvor de i overens-
stemmelse med den interessebaserede forhandlingsme-
tode arbejdede sig omkring interesser, problemstillinger 
og behov i forbindelse med musikskolelæreres arbejdstid 
set fra mange forskellige vinkler og synspunkter. På 
mange måder kunne man opleve, at drøftelserne udløste 
lige så mange spørgsmål som svar, hvorfor der ikke efter 
arbejdet har udkrystalliseret sig færdige løsninger. Der er 
dog ingen tvivl om, at det grundige og dybdeborende 
arbejde og deltagernes store engagement og lyst til at 
bidrage med hver sine erfaringer, tanker og analyser har 
været til gavn for den videre proces med at overveje, om 
og hvordan musikskolelærernes arbejdstidsaftale kan 
forbedres. Arbejdet hermed ligger nu atter i hænderne 
på KL og FMM og den viden, parterne har fået med fra 
projektet vil uden tvivl indgå i de forberedelser, parterne 
hver især og sammen foretager op til overenskomstfor-
handlingerne 2013. 
Der vil i forlængelse af projektet blive udarbejdet en 
egentlig afrapportering om arbejdet.

Inger Bjerrum Bentzon, Faglig sekretær
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Indstuderingsteknik 

At være forberedt
Af Tomas Krakowski
FOTO: OLUF HILDEBRANDT-NIELSEN

Det handler om at være forberedt. En studiekollega 
sagde det til mig en gang inde på konservatoriet. Jeg 
havde beklaget mig over, hvor svært det er at spille 
rent på den genstridige guitar. Nej, vi er ikke gode nok, 
behersker ikke instrumentet, svarede jeg tvært. Mange 
år skulle gå, inden jeg fuldt forstod meningen med at 
være forberedt og hvilke konsekvenser det medfører for 
det daglige arbejde med guitaren. Først i det øjeblik jeg 
for alvor begyndte at undervise, kunne jeg gennemskue 
hvad det drejer sig om.
Efterhånden fi k jeg behov for at konkretisere iagttagel-
serne. Det startede med et par enkle øvelser som jeg 
testede på mig selv og mine elever. øvelserne blev fl ere 
og fl ere og udviklede sig til principper. Jeg opdagede at 
eleverne kunne reducere indstuderingstiden betragteligt 
ved at bruge mine anvisninger. At det gav gode resultater 
på konservatorieniveau, var måske til at forudse. Glæden 
voksede i det jeg opdagede, at øvelserne kunne tillempes 
musikskoleundervisningen med endnu større effekt. 

Mange af øvelserne er instrumentrelaterede. Det er ikke 
til at komme udenom det faktum, at et grundigt kend-
skab til guitaren og dets repertoire er nødvendigt. Jeg har 
valgt i denne artikel at skildre et par eksempler, som med 
lethed kan overføres til andre instrumenter. Her følger to 
øvelser for musikskoleelever i tre scenarier. 
Lille Fie kommer til guitartime. Efter den obligatoriske 
stemning af instrumentet spørger jeg hende om hun vil 
spille verdens fl otteste tone for mig. Det vil Fie gerne. 

Hovedregelen er, at tonen skal være forberedt i begge 
hænder. Fingeren skal altså ”hvile” på strengen uden at 
presse. Men Fie får ikke lov til at spille før jeg har fortalt 
hende, at hun skal spille tonen a på tredje streng. Hun 
får klare og enkle instrukser. Jeg spørger hende: Er du 
klar? Ja! Min kommando lyder: Pres og spil! Den tone 
som nu kommer, er dejlig stor og fyldig. Jeg lader hende 
derefter spille tonen d på 2. streng og tonen e på 4. 
streng. (Mærkeligt med disse herlige overtoner, ikke?) 
Ved næste lektion gentages øvelsen. Nu går vi længere. 
Fie må gerne selv komme med forslag. Hun fortæller 
mig, hvor tonen ligger og hvilke fi ngre i venstre og højre 
hånd hun skal bruge. Allerede en uge senere er hun i 
stand til at hjælpe Amalie, som kommer efter Fie til time, 
med det hun har lært. 
Torben er indforstået med mine enkle øvelser og behøver 
udfordringer. Jeg beder ham om at levere en bestemt 
tone. Den indeholder en særlig kvalitet. Her opererer jeg 
med modsætninger som: kort – lang, kraftig – svag og 
rund – spids. Den nævnte tone skal f.eks. være rund, 
lang og svag eller spids, kort og kraftig. Torben kommer 
gerne med uddybninger som: ganske svag, temmelig 
kort eller midt i mellem. Nogle gange stiller jeg et til-
lægsspørgsmål. Hvordan spiller man en kraftig tone på 
guitaren? Hvordan laver man nemmest en kort tone, en 
spids klang osv.? Man bliver positivt overrasket over, hvor 
ofte eleverne er i stand til selv at svare rigtigt. Den dag 
Torben begynder at spille to toner efter hinanden, er vi 
kommet et skridt videre.
Anna elsker at spille guitar. Hun er talentfuld og vil 
gerne søge ind på konservatoriet. På dette niveau 
forventes at hun behersker gribebrættet og er fortrolig 
med grundteknik. Jeg beder om tre toner i rap, den ene 
forskellig fra den anden og tredje. En lang plus to korte 
eller omvendt, med krævende artikulation og klangfar-
ver. Om hun vil tromme en rytme og derefter spille den 
for mig på guitaren? Ingen problemer! Der går sport i 
det. Dynamikken er frodig (indimellem for frodig, eleven 
overdriver gerne.), klangen indeholder forskellige former 
for vibrato, rytmerne byder på accelerando og ritar-
dando. De slemmeste positioner udforskes, og opga-

Introduktionskursus

Forfatteren giver gerne introduk tions  -
kurser til interesserede – kontakt: 
tomas@krakowski.dk
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verne løses med bravur. Enkelttoner erstattes af fuldfede 
akkorder efter eget ønske. Hovedregelen er stadig at 
Anna tænker før hun handler, og er i stand til at formu-
lere opgaven for sig selv og for mig. Hun har for længe 
siden gennemskuet, at øvelserne direkte kan appliceres 
på de stykker hun spiller. Anna hjælper gerne de andre 
elever, når de har sammenspil om tirsdagen.

For en måned siden præsenterede jeg mine idéer for 
elever og lærere ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.  

De studerende kom i Fie, Torben og Annas tøj og skulle 
lave de samme øvelser. Resultaterne viste sig med det 
samme. Foruden en forbedret klang, blev eleverne også 
belønnet med en skjult sidegevinst: Forberedelsen af 
tonen giver en mere præcis rytmisk udførelse af anslaget 
og dermed fornyet energi til musikken.
øjet er et vigtigt redskab
Anden del af mit foredrag handlede om visuel forbere-
delse. Jeg fik nu lejlighed til at tale om guitaristens må-
ske største akilleshæle – primavistaspil og kammermusik. 
I en musikskolesammenhæng vil vi nok bruge ordet 
sammenspil, der er mindre prætentiøst. Mange af jer har 
sikkert arbejdet grundigt med at spille ”fra avisen”, og 
for jer er det ikke så meget nyt. Det har dog vist sig, at 
studerende helt op til diplom/solistklasse ikke er fortro-
lige med at læse noder.  
Lad mig vende tilbage til lille Fie. Hun skal have en ny 
lektie for. Hos mig starter al indstudering med en læse-
prøve. Hvad hedder tonerne i den første takt? Jeg giver 
hende en blyant, og vi skriver navnene på alle noder. 
Hun er endnu ikke helt tryg ved, om tonerne er på linjen 

eller mellem to linjer. Det bliver bedre efterhånden. Mit 
næste spørgsmål går på: Hvor på guitaren finder man de 
toner? Og, nej, fingrene væk fra instrumentet! Fie klarer 
at beskrive for mig hvor c ligger, e er pærenemt, den er 
jo på den løse førstestreng. Mit sidste spørgsmål er, om 
Fie vil tromme rytmen? Det gør hun så, tre sorte, to af 
dem hægtet sammen, og en blank med mast. Vi holder 
matematikprøve og slår resultatet på guitarens dæk. 
Først nu får Fie lov til at spille første takt på guitaren. Er 
du klar? Ja, og hun har bestemt sig for, hvilke fingre hun 

skal bruge. Ofte er udførelsen helt fantastisk, fuldstæn-
dig præcis og rytmisk. Den følgende takt er nemmere, 
og så går det slag i slag til vi er kommet til takt 8. Ama-
lie banker på, jeg lader hende komme ind. Fie og Amalie 
spiller sammen en popmelodi som de begge kender. De 
spiller hver anden takt! – Fie den første og Amalie den 
næste, derefter Fie, så Amalie. Toget kører. Sjovest er 
det, når tøserne kun trommer melodien ...
Også Torben er pisket til at være med på noderne. Her 
drejer det sig om en lettere wienerklassisk menuet. In-
gen voldsom sag, men den indeholder melodi, mellem-
stemme og bas. Han genkender hurtigt navnene, men 
står overfor en udfordring. Flere af tonerne ligger ikke 
hvor de plejer. Det var noget skidt, at den løse e-streng 
ikke kunne bruges! Torben grubler og kommer frem 
til et gangbart alternativ. Rytmen? Jeg fortæller ham, 
at der er noget der hedder komplementærrytmik. Han 
trommer den, og jeg beder ham derefter om at læse den 
første takt. Det gør han så og spiller den fejlfrit. Kan du 
lave det samme med den næste takt? Og nu fanger jeg 
ham. Torben er overrasket over at skulle repetere den 

  Fra mesterkursus i Hørsholm  
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Stillingsannoncer

første takt inden han spiller den følgende. Men han har 
fattet pointen. Hver enkel takt gennemgås med navn på 
noder, tonernes placering og rytme. Torben spiller 2. og 
3. takt, 3. og 4. osv.. Den 8. spilles sammen med den 1., 
for der står i noderne at menuetten skal repeteres. Altid 
to takter i en kontinuerlig overlapning. Sådan bliver vi 
ved til takt 24, som i øvrigt også spilles sammen med takt 
9. Til slut lader jeg ham spille hele satsen i et langsomt 
tempo. Pyt med, om der er en skævert eller to. Torben 
er træt, det kan ikke undre. Gennemspilningen er ikke 
helt fejlfri, men klangen, bevægelsen og den rytmiske 
tydelighed bærer løfter om en elegant menuet på næste 
tirsdag.
I søndags spillede Anna til MGK-elevernes julekoncert. 
På programmet stod en duo, som hun fremførte sam-
men med NN. Hun var bestemt ikke tilfreds. For, som hun 
sagde; hun mestrede sin stemme udenad og alligevel 
ikke. Hvordan kunne det være, at hun kom ud af den? 
Passagen sad i skabet hver eneste gang derhjemme. OK, 
humøret er ikke det bedste, glem alt om at høre det 

moderne pligtnummer til optagelsesprøven på konserva-
toriet. Hvad med at vi læser lidt fra avisen? Jo tak. I dag 
har jeg fundet et stykke barokmusik. Anna, kan du se 
på den første takt? Også hun skal remse tonernes navne 
op, det går hurtigt, rytmen er heller ikke et problem og 
der kommer straks en brugbar fi ngersætning. Anna har 
bemærket, at melodien bevæger sig i bølger. Zigzag, 
siger hun. Jeg nævner, at der er en liggetone i midten. 
Så i gang. Anna laver samme manøvre som Torben, blot 
med en væsentlig tilføjelse. Hun læser en ekstra takt inde 
i sit hoved. Første takt spilles alene, og øjnene vandrer 
over takt 2. Derefter spilles 1. og 2. takt. Annas blik 
falder på 3. takt. Proceduren gentages med 2. og 3. fulgt 
af øjnenes fotografering af takt 4. Den takt, der læses 
”indenad”, er i samme tempo. Ja, øjet er et vigtigt red-
skab! Det fi ne ved indenadslæsning er bl.a. at der ikke er 
besværlige positionsskift og andre instrumentale skavan-
ker at tage hensyn til. Anna arbejder metodisk, takt for 
takt, og belønner sig selv og mig ved at levere den ikke 
helt nemme opgave overbevisende. For resten, Anna, det 

Klaverlærer

Holstebro Musikskole opslår en fuldtids klaver-
lærerstilling pr. 1. august 2012
Stillingen omfatter primært individuel og hold-
undervisning af børn og unge. Vi lægger vægt på 
en person med stor faglig bredde samt lyst og 
evne til at indgå i tæt samarbejde om fagets ud-
vikling i samarbejde med kolleger.

Almen musikpædagog/EM-lærer

Til undervisning i Holstebro Musikklasser, et nyska-
bende projekt med musikprofilskole på Sønder-
landsskolen, søges en udadvendt og faglig velfun-
deret kollega til et lærerteam med mod på 
udvikling. Stillingen omfatter undervisning i pt. 0.-
3. klasse med hovedvægt på træning af musikalske 
grundelementer samt stemmedannelse.

Der ydes 0,3 reduktion for undervisning i musik-
klasserne. Der forudsættes kendskab til børne-
stemmer og forståelse for en folkeskole-hverdag.
Stillingens omfang kan være op til fuld tid under 
forudsætning af nødvendig klassedannelse i for-
bindelse med skolefusion samt ansøgerens kvalifi-
kationer.

Tiltrædelse 01. august 2012.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås  
hos musikskoleleder Martin Gade på telefon  
3024 5251 samt www.musikklasser.dk

Ansøgning sendes elektronisk til musik@homus.dk 
senest den 15. maj kl. 10.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 22.

www.holstebromusikskole.dk

Souschef til Holstebro Musikskole 

Holstebro Musikskole søger ny souschef  
pr. 1. august 2012. Det er et udfordrende og 
spændende lederjob på en veldrevet musikskole 
med en meget stærk lokal forankring og position 
i det danske musikskolelandskab.
Souschefen får i samarbejde med den øvrige le-
delse til hovedopgave at fokusere på personale-
ledelse, udvikling og administration.

Se job- og personprofil på  
www.holstebromusikskole.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås  
hos musikskoleleder Martin Gade på telefon 
3024 5251
Ansøgning sendes elektronisk til  
musik@homus.dk senest den 25. maj kl. 10.
Ansættelsessamtaler afholdes den 13. juni.

Holstebro 
Musikskole søger...
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Holstebro Musikskole har 55 ansatte og 2000 akti-
vitetselever. Skolen er hjemsted for MGK MidtVest. 
I år indvies nyt byggeri med orkestersal. 
Holstebro Kommune har som vision at sætte den 
kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internatio-
nalt. I 2012 er Holstebro udpeget som årets  
musikskolekommune.
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 www.hillerod.dk

Hillerød Musikskole holder til i Støberihallen, hvor ledelse 
og lærere mødes i inspirerende rammer for at skabe en 
Musikskole, som både værner om ”gode gamle dyder” samt 
udvikler og udvider de pædagogiske rammer – altid med 
fokus på højeste kvalitet. Der er desuden undervisning på 
så godt som alle folkeskoler i Hillerød.
Vi er 23 lærere, 1½ sekretær, 1 souschef plus en stædig 
leder. Tilsammen udgør vi et herligt uhøjtideligt og samtidig 
dybt seriøst og professionelt arbejdende team. Musik-
skolen har ca. 600 instrumentalelever og i alt ca. 1500 
aktivitetselever.

Stillingen er en fuldtidsstilling og vores nye souschef 
skal
•	 være stedfortræder for lederen
•	 have ansvaret for koncerter, både interne og eksterne
•	 være daglig sparringspartner for lærere, administration 

og leder
•	 have overblik over økonomien sammen med administra- 

tionen og lederen
•	 være i kontakt med relevante samarbejdspartnere, især 

på folkeskoleområdet
•	 medvirke i tilblivelsen af både Virksomheds- og Visions-

planer
•	 have mod og tålmodighed til at gennemføre planer i 

fællesskab med lærerstaben og lederen.

Personlige egenskaber
•	 varme og engagement, humor og godt humør
•	 evne til at se tingene fra flere sider, samarbejdsorienteret
•	 evne til langsigtet planlægning og vedholdenhed til at 

gennemføre projekter
•	 evne til at bevare hovedet koldt i pressede situationer.

Kvalifikationer
•	 du skal være i besiddelse af de nødvendige pædagogiske, 

faglige og administrative kvalifikationer
•	 musikfaglig uddannelse på konservatorieniveau
•	 økonomisk indsigt
•	 velbevandret i Office-pakken
•	 gode formuleringsevner, skriftligt som mundtligt
•	 fortrolighed med dagligdagen på en musikskole.

Løn i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfristen er onsdag den 30. maj 2012 kl. 12.

Ansøgningen samt relevante bilag sendes til Musik-
skoleleder Jesper Gude på jegu@hillerod.dk

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 7. juni kl. 
10-17.

Du er også velkommen til at ringe/maile for mere info på 
7232 5951 / jegu@hillerod.dk

SouSchef 
til Hillerød Musikskole pr. 1. september 2012

Søg stillingen online via  
www.fredericia.dk

Souschef 
til Den Kreative Skole og  
KulturCenter Kongensgade 111
Den Kreative skole ligger i er et Kulturcenter, der sum-
mer af liv døgnet rundt, med brugere i alle aldre

Skolen har et spændende kreativt miljø bestående af musik, 
drama, billedkunst og dans. Vi arbejder gerne på tværs, og skolen 
har et levende samarbejde med kommunens kulturliv.

Vi søger en souschef med en relevant uddannelse, der 
har lyst til samarbejde med kommunens kulturliv

Du har erfaring med og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde 
samt erfaring med administrative opgaver og projektstyring. Du 
er en stabil person, som kan se sig selv på skolen for en længere 
tidshorisont. Du har endvidere et højt indre motivationsniveau 
og drive.

Vil du vide mere
Kontakt skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen, 7211 3357.
Se stillingsprofil på www.fredericia.dk

Tiltrædelse 1. august 2012.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2012.

du har spillet, er den ene stemme til den nye duet. Den 
tilhører NN. Han får din stemme som primavista-opgave 
i morgen. Hun mumler et ukvemsord for sig selv, ordet 
efterfølges af en sund latter. 

Forberedelse – visualisering og auditiv træning – kan 
ikke anbefales stærkt nok. Der skal nok være en og 
anden, som mener at denne arbejdsmetode i sin fulde 
konsekvens hæmmer kreativiteten. Ja og nej, man kan 
ikke planlægge alt. For dem som skal stå på en scene, er 
mine øvelser særdeles gavnlige. Mange musikeres dårlige 
nerver skyldes ofte utilstrækkelig forberedelse og mang-
lende komfort med instrumentet. Det siger sig selv, at 
velforberedte musikere har mere frihed. Også for børn og 
unge, som måske ikke har særlige ambitioner, ligger be-
lønningen lige for: En større beherskelse og dermed øget 
spilleglæde. Og kan man gøre vejen derhen kortere, har 
man et glimrende udgangspunkt for levende og spænd-
stige fortolkninger, hvor den måske mest karakteristiske 
kvalitet er musikalsk fl ow – uanset genre. ■
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RUNA FORSIKRING A/S

ALLE DINE 
FORSIKRINGSBEHOV 
SAMLET I EN APP!

Kære medlem
Vi har lavet en app til dig, så du nu kan have RUNA med dig i lommen døgnet rundt og verden rundt.

Adgang til Mit RUNA. Med den nye RUNA App 
kan du bl.a. få adgang til “Mit RUNA”, hvor du 
nemt og hurtigt kan danne dig et overblik over 
dine forsikringer, skadehistorik og justere på 
forsikringen, så den dækker dine behov.

Hjælp til rejsen. Vi er også med dig, når du 
rejser, og har gode råd og vejledning til, hvad 
du skal gøre, hvis du f.eks. bliver syg, mister din 
bagage eller bliver udsat for tyveri.

Download app’en. App’en er udviklet til både 
Apple og Android telefoner. Du kan hente den 
ved at scanne QR koden, eller ved at down-
loade den fra App Store eller Android Market.

Læs mere om app’en og dens fordele på 
www.runa.dk/app

1121029 Modus Maj 2012.indd   26 23/04/12   11.44

1121029-Modus-Maj-2012-TRYK_210x280mm.PDF - 12:57:47 - April 23, 2012 - Page 25 of 26 - Coated preflight



27 modus: maj 12

DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØNSEDLEN – hvad skal man holde øje med?

lØn & VIlkÅrlØn & VIlkÅr
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 

lØn & VIlkÅr
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 

lØn & VIlkÅrlØn & VIlkÅrlØn & VIlkÅr
Af Inger Bjerrum Bentzon, 

faglig sekretær

Musikskolelæreres månedlige lønseddel er arbejdsgiverens 
oplysninger til lønmodtageren om den løn, der bliver udbe-
talt, skat, ferie, pension osv. 
En række punkter er mere sårbare overfor fejl i systemet 
end andre, hvorfor det er en god idé at holde særligt øje 
med dem: 

LØNINDPLACERING
Lønnen kan bestå af fl g. løndele (C=forhandlet ved de 
centrale overenskomstforhandlinger, L=forhandlet lokalt 
mellem den lokale TR eller FMM og kommunen/lederen):

Grundløn (C): For tiden trin 28. Ingen musikskolelærer 
under overenskomst kan lønnes lavere. 
Funktionsløn (L): Gives for særlige funktioner i den en-
kelte medarbejders ansættelse. Kan gives som trin eller som 
kronetillæg*. Ophører når medarbejderen ophører med at 
varetage funktionen. Følger ikke med over i nye ansættel-
sesforhold uden forhandling med den nye arbejdsgiver.
Kvalifi kationsløn (L): Gives for den enkelte medarbejders 
kvalifi kationer. Gives oftest som trin, men kan også gives 
som kronetillæg*. Kvalifi kationstillæg er blivende i den 
aktuelle ansættelse, men følger ikke automatisk med ved 
jobskifte. 
Resultatløn (L): Er meget sjældent anvendt til musikskole-
lærere, men gives for at opnå særlige, på forhånd opstillede 
resultater.
Garantiløn (C): Sikrer månedslønnede under overenskom-
sten en løn svarende til trin 34 efter 6 års ansættelse og trin 
40 efter 10 års ansættelse, hvis ikke de allerede ved lokal 
forhandling har nået en løn svarende til disse trin. Garanti-
lønnen følger med i lønindplaceringen ved nyansættelse.
Timelønnede har ingen garantilønskala, så al løn over trin 
28 skal forhandles lokalt. 

HOLD SÆRLIGT ØJE MED:
•	 At løn, som er forhandlet til at fl yde ovenpå kommende 

garantiløn, rent faktisk gør det ved garantilønstigninger. 

•	 At kronetillæg, som er aftalt til ikke at blive reduceret i 
forhold til ansættelsesgraden, bliver udbetalt i deres fulde 
værdi, også ved deltidsansættelse.

•	 At garantilønnen bliver effektueret, så du ikke er lønnet 
under værdien af de garanterede løntrin.

•	 At anciennitet fra tidligere ansættelsesforhold under 
overenskomsten mellem KL og FMM følger med ved 
nyansættelse mht. garantiløn. Se oplysningen om 
erfaringsdato på lønsedlen: Den betegner den dato, du 
første gang blev ansat som månedslønnet efter overens-
komsten – evt. fratrukket tid, du i mellemtiden har været 
uden månedslønnet ansættelse. 

PENSION
Man opnår ret til at få indbetalt pension, når man har 
mindst 1 års sammenlangt forudgående beskæftigelse 
som månedslønnet efter overenskomsten (ansættelsesgrad 
mindst 5,41/25).
Når man én gang har opnået ret til pension, følger den 
med i alle efterfølgende ansættelser under overenskom-
sten, både på timeløn og på månedsløn. Husk at oplyse 
øvrige - nye såvel som andre nuværende - arbejdsgivere
om opnået pensionsret.

HOLD SÆRLIGT ØJE MED:
•	  At der indbetales pension af alle pensionsgivende 

løndele, også timeløn, når pensionsret er opnået. Vær 
særligt opmærksom ved nyansættelse. 

GEM LØNSEDLERNE
Det er under alle omstændigheder vigtigt at gemme gamle 
lønsedler, dels for at kunne kontrollere, at evt. reguleringer 
er korrekte og dels for at kunne godtgøre tidligere ansæt-
telse mv. Det er blevet nemmere med de elektroniske løn-
sedler, men også de gamle af papir er vigtige at opbevare.

BRUG DIN TR
Den lokale TR er oftest den bedste til at kontrollere din løn-
seddel, idet han/hun har forhandlet lønnen med din leder. 
Ved tvivlsspørgsmål er du naturligvis også velkommen til at 
kontakte sekretariatet. ■

*  Kronetillæg vil blive sat ned i forhold til ansættelsesgraden, 
hvis ikke andet aftales.
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PRISUDDELING
Prisvindere ved finalen i Øresunds Solist 2012:

ALDERSGRUPPE 12-16 ÅR
Jonas Lyskær Frølund, klarinet, 15 år , (DK), 1. pris

Daniel Thorell, cello, 14 år, (S), 2. pris
Carl Vallin, violin, 16 år, (S), 2. pris

Rose Marie Tom-Petersen, cello, 15 år, (DK), Finalistpris
Borbala Brezovszky, violin, 13 år, (S), Finalistpris

Sara-Rebecka Ericsson, cello, 14 år, (S), Finalistpris
Carlo Janusz Becker Lauritzen, trompet, 13 år (DK)

Kirse Westerberg, violin, 15 år, (DK), Finalistpris

ALDERSGRUPPE 17-20 ÅR
Olof Ainouz, saxofon, 18 år, (S), 1. pris

Eva Steinaa, obo, 18 år, (DK), 2. pris

Maria Steinaa, fløjte, 18 år, (DK), Finalistpris
Josefine Weber Hansen, bratsch, 20 år. (DK), Finalistpris

Amalie Kjældgaard Kristensen, violin, 18 år, (DK), Finalistpris
Damon Taheri, viola, 20 år, (S), Finalistpris

Michaela Hansen, fløjte, 19 år, (S), Finalistpris
Bence Toth, violin, 20 år, (S), Finalistpris

Publikums Favoritprisen gik til Amalie Kjældgaard Kristensen, violin, 18 år, (DK)

Der deltog i alt 150 unge i årets Øresunds Solist.
Yderligere information og fotos: www.oresunds-solist.com

ØRESUNDSREGIONENS TALENTKONKURRENCE

1121029 Modus Maj 2012.indd   28 23/04/12   13.26

1121029-Modus-Maj-2012-s16TRYK_210x280mm.pdf - 13:28:04 - April 23, 2012 - Page 2 of 2 - Coated preflight


