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leder

Som et led i kulturministerens udspil til en musikhand-
lingsplan for 2012-2015 bliver der sat fokus på musik-
undervisningen i folkeskolen og på samarbejdet mellem 
folkeskolen og kultur- og musikskoler.

Det er et godt initiativ og positivt, at både Ministeriet for 
Børn og Undervisning og Uddannelsesministeriet er ind-
draget i arbejdet. Som tingene har udviklet sig, er musik-
undervisningen i folkeskolen i krise. En krise, der ikke kan 
løses uden en ny læreruddannelse, som understøtter mu-
lighederne for, at fl ere lærestuderende kan vælge musik 
som linjefag. Rammerne for uddannelsen skal naturligvis 
være sådan, at de studerende får en reel mulighed for at 
tilegne sig det musikfaglige grundlag, som en succesfuld 
karriere inden for folkeskolens obligatoriske musikunder-
visning fordrer. I de seneste år har udviklingen medført 
en så kraftig nedgang i antallet af lærerstuderende med 
musik som linjefag, at det nu truer grundlaget for hele 
den danske musikkultur.

På musikskolerne skorter det ikke på kvalifi cerede lærer-
kræfter, men alligevel er der opstået en deltagerkrise, 
idet tilslutningen i de seneste år har været vigende i 
mange kommuner. Finanskrisen og kommunale spare-
runder har givetvis en stor del af skylden. Kommunal-
reformen resulterede i sammenlægning af mange små 
musik skoler med store, fagligt stærke skoler til følge. 

Bagsiden af medaljen har været, at musikskoletilbuddet 
lokalt fremstår mindre synligt og nærværende. De steder, 
hvor man tidligere havde sin egen selvstændige musik-
skole, er den lokale forankring og kendskabet til tilbuddet 
under pres. Også det må formodes at spille ind i forbin-
delse med den aktuelle deltagerkrise. Heldigvis er musik-
skolerne meget omstillingsparate, og lige nu befi nder vi os 
i en fase, hvor nye ideer myldrer frem. Kreativiteten er stor 
i forhold til udviklingen af musikskoletilbuddet, og er nu 
også ved at komme op i omdrejninger i forhold til samar-
bejdet med folkeskolen. 

Set i et makroperspektiv er opskriften på en dansk 
musikkultur i verdensklasse ganske enkel: Den 
obligatoriske musikundervisning i folkeskolen læses 
af dertil uddannede folkeskolelærere med musik 
på linjefagsniveau. alle børn i folkeskolen tilbydes 
som en del af skolegangen instrumentalundervis-
ning, som varetages af dertil uddannede musiksko-
lelærere. Folkeskolen og musikskolen udvikler nye 
samarbejdsformer, der skaber sammenhæng mellem 
musikaktiviteterne og musikundervisningen i børne-
nes skoleliv og fritidsliv. 

Resultat: Alle folkeskoler får et levende og stærkt musik-
fagligt miljø fyldt med børn, der synger og spiller, hvilket 
også indebærer store muligheder i sociale og tværfaglige 
sammenhænge. Musikskolerne får en lokal forankring, 
som danner grundlaget for et stærkt samlet musikskole-
miljø med mulighed for overbygningsaktiviteter på den 
centrale musikskole. Som land får Danmark en musikkul-
tur i verdensklasse sprængfyldt med musikalske talenter, 
der udvikler sig videre som dygtige musikamatører i det 
lokale musikmiljø eller opad i alle dele af det professionelle 
musiklivs mangfoldige fødekæde.

Krisetid drejer sig ikke om at falde hen i mismod, men om 
at fi nde nye veje og tænke lidt større, end vi plejer. ■

Ole Helby

FOTO: STIG NØRHALD

Som land får Danmark en 
musikkultur i verdensklasse 
sprængfyldt med musikalske 
talenter ...

? 

POlItISK FOKUS PÅ 
musikundervisningen
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Musik & hjerne

Musik påvirker hjernen og kan 
give vidt forskellige følelser. Og vi 
bruger alle musik – bevidst eller ej 
– til at komme i et bestemt humør
FOTO: MADS BJOERN CHRISTIANSEN

Af Mikkel 
Ais Andersen

Hårene rejser sig på armene, man 
fælder en lille tåre, hopper fjollet rundt 
eller bliver pludselig fordybet i kreative 
tanker. Vi reagerer vidt forskelligt alt 
efter hvilken sang, der bliver spillet, og 
den menneskelige hjerne er i langt hø-
jere grad påvirkelig overfor musik, end 
mange af os nok er klar over. For ek-
sempel er mennesket en af de eneste 
skabninger, der bliver motorisk påvirket 

af musik – vi kan næsten ikke lade være med at knipse, 
danse eller lade foden vippe i takt, når den gode sang 
kommer på. Peter Vuust er både kontrabassist og hjerne-
forsker, og han forsker i, hvordan musik påvirker hjernen 
og vores følelser. Han fortæller, at mennesket er en af de 
eneste skabninger, der føler trang til at følge musikkens 
rytme – lige udover en speciel papegøjeart, tilføjer han 
og refererer til et af sine yndlingsklip på youtube, hvor en 
papegøje rocker med på et Backstreet Boys nummer. Man 
skal søge på søgeordet ”Snowball” på youtube.com for 
at opleve den musikalske fugl, og det kan anbefales.

Musikalsk sindsstiltand
Man har igennem mange år forsket i, hvordan musik 
påvirker den menneskelige hjerne, men det har ofte kun 
været med små musikbidder på et par sekunder. Helt ny 
forskning har dog målt på hele musiknumre for at fi nde 
ud af, hvordan sindstilstanden kan defi neres igennem 

musik, og det har givet nye resultater. Det er en fi nsk 
forskergruppe, som har fundet ud af, at det ikke kun er 
de auditive centre, der aktiveres ved at lytte til musik, men 
at hjernen reagerer på både rytme, tone og klang. Derfor 
kan musik aktivere både følelsesmæssige, motoriske og 
kreative områder i hjernen.
For eksempel opdagede de, at musik aktiverer de moto-
riske områder i hjernen. Og det forstærker ideen om, at 
musik og bevægelse er tæt forbundet.

Musik giver lykkefølelse
Peter Vuust, der har et tæt samarbejde med den fi nske 
forskergruppe, fortæller, hvordan hjernen modtager mu-
sik på mindst tre forskellige planer. Lyden påvirker blandt 
andet hjernebarken, hvor den bliver tilgængelig for vores 
bevidsthed. På et andet plan går musikken direkte ned i 
følelsescenteret, og det er i samspillet mellem det bevidst 
rationelle og det ubevidst følelsesmæssige, at vores for-
hold til musikken opstår.
På det tredje plan, viser nye undersøgelser, at hjernen 
fortolker taktarten i musikken, og vi automatisk synkroni-
serer med rytmikken. Og det er det, der giver os lyst til at 
bevæge os til musik.
”Jo mere musikken svinger og er synkoperet, des mere 
får vi lyst til at bevæge os, og det giver et skud dopamin i 
hjernen, som giver en lykkefølelse. Så vi mener, at musik 
påvirker hjernens belønningscenter meget stærkt,” for-
tæller Peter Vuust.

Følelser opstår, 
når musikken 

spiller
  Peter Vuust  
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Endelig er der den individuelle faktor, der opstår igennem 
de personlige oplevelser med musik. Hvis man eksempel-
vis første gang kyssede til en Beatlessang eller voksede 
op med Bob Dylan i højtalerne. De personlige forhold til 
udvalgte sange eller musikstykker sidder dybt i hjernen og 
kan udløse stærke følelser.  

tyske schlagere i ghanesisk landsby
Man kunne tro, at noget musik føles så stemningsskabende 
– især fi lmmusik – at man over hele verden vil blive hensat 
i bestemte følelser ved at lytte til fi lmtemaer som Ringenes 
Herre eller Star Wars. Men det er en kulturel opfattelse, vi 
har i den vestlige verden, fortæller Peter Vuust. Han eksem-
plifi cerer med en historie, der netop fortæller, at vi har en 
indkodet opfattelse af den musik, vi er vokset op med. 
En tysk musikforsker tog til Ghana for netop at klarlægge, 
om alle havde den samme opfattelse af musik. Han 
besøgte en Ghanesisk landsby, hvor de aldrig havde hørt 
europæisk musik, og her afspillede han tyske schlagere i 
tre forskellige versioner – den almindelige, en forvrænget 
version, og endelig spillede han musikken bagfra. Det 
viste sig, at ghaneserne havde meget svært ved at sætte 
fi ngeren på, hvad der var den rigtige version, som ellers 
ville være tydeligt i vores ører. 

klassisk musik betyder dyre vine
Den forskning, som Peter Vuust’s Music In the Brain forsk-
ningsgruppe foretager, har rent praktisk givet nogle helt 
nye redskaber, som man kan arbejde videre med. Blandt 
andet kan man bruge musik til at dæmpe smerter og få 
folk med søvnproblemer til at falde i søvn, og Peter Vuust 
fortæller, at musik er det bedst mulige redskab til at kom-
munikere følelser.
”Musik kan noget, som du ikke kan opnå igennem sprog-
lig kommunikation. Du behøver bare at spille en særlig 
sang for at hensætte hjernen i en bestemt sindstilstand.” 
Musikken har derfor også stor indfl ydelse på, hvordan 
vi agerer, og det er et redskab, som er udbredt i forbru-
gersamfund. I supermarkederne bliver der for eksempel 
spillet dæmpet muzak, fordi det får folk til at bevæge 
sig langsommere og giver dem tid til at købe mere. Og 
et andet forsøg viste, at når man spillede klassisk musik i 
en vinforretning, købte folk simpelthen dyrere vine, fordi 
de forbandt musikken med kvalitet og blev hensat i den 
stemning.   
Vi anvender i det hele taget musik til at komme i et 
bestemt humør, men det er oftest ubevidst, viser fl ere un-
dersøgelser. Man kunne dog bevidst bruge musik praktisk 
til at hensætte sig selv selv i en ønsket sindstilstand, om 
man så har behov for at være kreativ, glad, melankolsk 
eller forelsket. Det handler blot om at undersøge, hvad 
der virker for en selv og være bevidst om, hvornår man 
bruger den rette musik til at opnå den ønskede følelse. ■ 

Selvom man ikke kan opstille univer-
selle regler for, hvordan musik påvirker 
følelser, vil nogle musiknumre allige-
vel være med til at fremme bestemte 
følelser. Peter vuust giver 6 eksempler 
på musik, der påvirker mange vester-
lændinge i bestemte retninger:

UrO 
Beatles, Strawberry Fields Forever

kaMPGeJSt
Survivor, Eye of The Tiger

MeLankOLi
Carl Viggo Meincke, Hvem Kan Sejle Foruden Vind

GLÆDe
Eric Idle, Always Look on The Bright Sight of Life

LYSt tiL at DanSe
Michael Jackson, Dont´ Stop ´Til You Get Enough

OPHØJetHeD
Oehlenschläger, Der Er Et Yndigt Land

Mol – en glad toneart i Bulgarien 
Resultaterne af den fi nske undersøgelse viser, at de limbi-
ske områder i hjernen, som er kendt for at være forbun-
det med følelser, er meget involverede i behandlingen af 
rytme og toner. Vores sindstilstand er derfor dikteret af, 
hvilken musik vi hører. 
”Det er selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at man kan 
komme i et specielt humør af at høre en bestemt sang,” 
siger Peter Vuust, men uddyber, at forskningen har givet 
helt nye indfaldsvinkler på, hvad det er, der faktisk sker i 
hjernen, og hvorfor vi påvirkes, som vi gør. Han fortæller, 
at vores opfattelse og følelsesmæssige påvirkning af mu-
sik sker i samspillet mellem tre forskellige faktorer. Først 
er der den universelle faktor, som henholdsvis påvirker 
det sympatiske og parasympatiske nervesystem, hvilket vil 
sige, at vi for eksempel stresspåvirkes afhængigt af, om 
musikken er hurtig eller langsom eller lav eller høj. Det 
gør sig gældende for alle mennesker. 
Dernæst er der den kulturelle faktor, som er påvirket af, 
hvilket kulturelt samfund man er vokset op i, og hvilke 
rammer, der har defi neret musikken. For eksempel bliver 
vi i Danmark hensat i melankoli, når musikken bliver spil-
let i mol, hvorimod mol er en glad toneart i Bulgarien.
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Symfonisk pædagogik

Børn & symfoniorkestre 
i samspil
Orkesterfolk, musikpædagoger og forskere fra hele verden mødtes i april i Aalborg til konference om 
symfonisk pædagogik. Her blev snakket om spædbørnskoncerter og små komponister, og det blev 
diskuteret, om den traditionelle koncertsal overhovedet er et sted for børn. 
Alle var enige om, at det yngste publikum skal inddrages i musikken: Den lukkede fest er forbi 

Klokken er ti om formiddagen, og på scenen i Aalborg 
Kultur- og Kongrescenter er der dømt boksekamp. To ba-
sunister med røde boksehandsker på trækket dyster på 
livet løs med deres dybe trut. Vi er til OL for Symfonior-
kester, fortæller Sigurd Barrett, der sammen med Nikolaj 
Hansen styrer løjerne. 
Så skifter scenen, og Aalborg Symfoniorkesters tubaist 
kommer på banen. 
”Tror I, at en tuba kan spille rock’n’roll?” spørger Sigurd 
Barrett publikum i salen. 
”Nej,” råber nogen, ”ja,” råber andre, og Sigurd ryster 
på hovedet og griner. 
”Her skal I sige ’nej’,” må han forklare. Publikum er 
voksne, og de agerer ikke helt som de børn han plejer at 
underholde.  
Folkene i salen er deltagere ved en konference om 
symfonisk pædagogik i Aalborg i april: To dages oplæg, 
diskussion og musik med deltagelse af musikpædagoger, 
forskere og orkesterfolk fra hele verden. Blandt oplægs-
holderne er, udover Sigurd Barrett og Nikolaj Hansen, 
David Wallace fra New York Filharmonikerne og Cathy 
Milliken fra Berlinerfi lharmonikerne. Men det oplæg der 
bliver talt allermest om i kaffepauserne er den norske 
forsker Tony Valbergs. 

Sved på panden og kontakt til publikum 
Tony Valberg, der til daglig arbejder på universitetet i 
Agder, har skrevet ph.d-afhandling om børnekoncerter, 

Tekst & foto: 
Malene Wichmann

kOnFerenCe OM 
SYMFOniSk PÆDaGOGik

Konferencen fandt sted d. 13-14. april 2012 og 
var arrangeret af Aalborg Symfoniorkester og 
Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning.  

Oplægsholderne var Tony Valberg fra Universite-
tet i Agder i Norge, David Wallace fra New York 
Filharmonikerne, Cathy Milliken, der fortalte 
om Berlinerfilharmonikernes arbejde, Helene 
Gustafsson og Gabriella Bergman fra Malmö 
Symfoniorkester, Klaus Gjede fra YoungCare, 
Kaja og Niels Pihl fra Musikteatret Undergrun-
den, Ebbe Høyrup fra Levende Musik i Skolen, 
Mads Bille fra Den Jyske Sangskole, Connie Koch 
Rasmussen fra Odense Symfoniorkester, Sigurd 
Barrett og Nikolaj Hansen, professor i musikfor-
midling Mogens Christensen samt slagtøjsspiller 
og performer Thomas Sandberg. 

Læs mere om konferencen på:
www.aalborgsymfoni.dk
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og afhandlingen er hovedemnet for hans fremlæggelse. 
Men han begynder med en fortælling om sin søn. Søn-
nen begyndte tidligt at spille cello, den unge mand blev 
optaget på konservatoriet og alt gik efter planen. Men 
en dag begyndte sønnen i et band.
”Det han fi k på konservatoriet var ikke nok. Han ville 
have dette!” fortæller Tony Valberg, og skifter til et 
powerpoint-slide med et billede af en ung cellist på 
scenen med sit band. Publikums arme rækker op imod 
ham, sveden springer på hans pande, munden er åben 
og venstre hånd er kravlet langt op af gribebrættet. 
”Hvad skulle jeg sige? Jeg ville lyve hvis jeg sagde, at han 
kunne få dette i et symfoniorkester,” siger Tony Valberg. 
Historien om Tony Valbergs søn understreger én af 
forskerens pointer: At samspillet mellem kunstner og 
publikum er af stor betydning for begge parter. Sønnen 
elsker at mærke sit publikum, og publikum, ikke mindst 
børn, har behov for at deltage i musikfesten på scenen. 

Børnekoncerter 
under forandring
Tony Valberg har som forsker 
kortlagt og karakteriseret 
symfoniorkestrenes børne-
koncerter op gennem tiden. 
Fra 1920erne og 1930ernes 
opdragende ”dannelses-
koncerter” over 1980ernes 

udvikling af ”dialog- og oplevelseskoncerter”, hvor en 
musikformidler inddrager børnene gennem spørgsmål 
og sang, og frem til det nyeste skud på stammen: ”De 
relationelle koncerter.” Her er samspillet mellem musiker 
og publikum i højsædet, og der lægges vægt på at børn 
skal have kunstoplevelser på egne præmisser. 
Tony Valberg er også musiker, og har selv arbejdet med 
relationelle koncerter for spædbørn. 
Noget af det første han gjorde var at sige farvel til kon-
certsalen. 
”Det gik op for os, at koncertrummet var udviklet ud fra 
et helt andet kunstsyn og til en helt anden koncertform. 
Børn forstår ikke nødvendigvis hvorfor der skal være en 
scene. De vil hellere tæt på musikerne,” forklarer han. 
Spædbørnskoncerterne blev spillet af et lille ensemble 
i et telt bygget til lejligheden. Lyd og lys spillede med i 
oplevelsen, og der var animationer på teltdugen. Bør-
nene kunne reagere uden at blive tysset på, musikerne 
spillede børnenes reaktioner ind i musikken, og som en 
del af værket begyndte det hele med at musikere, børn 
og forældre lærte hinanden at kende i et caféområde 
udenfor teltet. 
Tony Valberg lavede en grundig evaluering af forløbet, 
og fi k god respons både fra musikere og publikum. Det 
understøttede ham i, at der skal nye koncertformer på 
banen. 
”Symfoniorkestrene bliver nødt til at udvikle nye kon-
certformer. Folk i nærområdet skal føle, at det er deres 

  Tony Valberg viser film fra sine spædbørnskoncerter  

   Tony Valberg   
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orkester – at orkestret har et tilbud til dem og til deres 
børn,” siger han.  
De danske børnekoncerthelte Sigurd Barrett og Nikolaj 
Hansen bakker Tony Valberg op. De kender også mange 
børn der ikke har nok i den klassiske musiks traditionelle 
lukkede fest, hvor musikerne stirrer ned i noderne, og 
kommunikationen er én-vejs. Men Sigurd og Nikolaj vil 
ikke gå så langt som til at droppe koncertsalen. 
”Jeg vil hellere forsøge at skabe glæde ved koncertsa-
len og de former og traditioner der knytter sig til den, 
samtidig med, at vi holder fast i glæden ved legen,” siger 
Sigurd Barrett.
 ”Vi har blandt andet diskuteret symfoniorkestrets unifor-
mering, men vi har valgt at holde fast i den. Vi kan ikke 
bilde børn ind, at et symfoniorkester altid har pailletjak-
ker og papnæser på.” 

Børn skal være skabende
David Wallace er bratschist, og 
arbejder til daglig som ’Senior 
Teaching Artist’ hos New York 
Filharmonikerne. Han har sin 
bratsch med på talerstolen for 
at demonstrere sine musikal-
ske pointer, og fortæller bag-
efter hvordan scenens højde 
forhindrede ham i at træde 
ud blandt publikum imens 
han spillede. Han forstår godt, at Tony Valberg droppede 
koncertsalen som rum for sine spædbørnskoncerter, men 
selv går David Wallace ind for en kombinationsløsning: 
At børnene kommer til orkestret, og orkestret kommer til 
børnene. 
Udover at spille traditionelle børne- og familiekoncerter, 
har New York Filharmonikerne ansat 21 Teaching Artists 
– musikere der er dedikeret formidlingsopgaverne. Hver 
’Teaching Artist’ er tilknyttet en skole, som de besøger 
gennem fl ere år. Eleverne lærer i den periode at tale om 
musik, lytte til musik, at spille blokfl øjte og at kompo-
nere. Filosofi en er, at alle børn er født kreative. Hele 
det skabende element er vigtigt, og når han selv er på 
skolebesøg, gør David Wallace meget ud af at lytte til 
børnene, og at sætte gang i deres fantasi gennem impro-
visationsøvelser.  
Noget af dét han vil tage med hjem fra Aalborg er den 
ny viden om arbejdet med spædbørn, som Tony Valbergs 
oplæg har givet ham. 
”I Skandinavien er I gode til at inkludere de helt små 
børn. Det ser man ikke så mange andre steder, men jeg 

synes, at det er spændende at undersøge hvordan vi kan 
skabe et lydunivers der appellerer til de små. Det er godt 
at plante et frø tidligt,” siger han.  
  
Cathy Milliken er én af konfe-
rencens andre internationale 
oplægsholdere, og hun går, 
ligesom David Wallace, ind for 
at give børn mulighed for at 
prøve kræfter med det ska-
bende arbejde. Hun er netop 
stoppet som leder af Berliner-
fi lharmonikernes formidlings-
afdeling efter seks år. Gennem 
sin tid hos ’Berlinerne’ har hun 
blandt andet iværksat en stribe projekter hvor børnene 
komponerede musik. Det er også den slags kreative 
projekter, som Cathy Milliken opfatter som den vigtigste 
tendens indenfor symfonisk pædagogik anno 2012. 
”Jeg tror meget på hele tanken om ’empowerment’, 
at give børnene en oplevelse af, at musikken også er 
deres område. Jeg har tit oplevet, at selv børn der aldrig 
nogensinde har spillet et instrument får fornemmelse for 
musik efter nogle uger. Ved den afsluttende koncert kan 
de mærke hvornår de skal spille solo og hvornår de skal 
give rytmen videre til et andet barn. Selvom de hverken 
har lært om noder eller ques.”
Cathy Milliken mener også, at det er vigtigt at give bør-
nene viden om musik og musikhistorie. Det kan sagtens 
lade sig gøre uden at falde i den gammeldags belærende 
stil, mener hun. 
”I vores kreative projekter begynder børnene typisk med 
at høre musik af en klassisk komponist, for eksempel 
Ravel, og bagefter skal de komponere deres egen musik 
med inspiration fra Ravels stemninger og temaer. De fø-
ler sig selv som komponister, og det er naturligt for dem 
at blive nysgerrige på Ravel. De ville gerne vide noget om 
deres kollega,” forklarer hun. ■ 

     

Symfonisk pædagogik

   David Wallace   

   Cathy Milliken   



Se også rapporten om konferencen: 
”OUtreaCH” 
– Fra LUkket FeSt tiL ÅBne DØre, 
af professor i musikterapi Lars Ole Bonde 
på http://issuu.com/dmpf/docs/rapport_
konference_symfpaed2012

? 
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NYHEDER FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Jens Hartmann og
Hans Ulrik

Lær at spille 
saxofon 2
Vejl. pris kr. 259,00 
(inkl. moms)

Vedlagt bogen er to 
cd’er

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.

Lær at spille

SAXOFON 2
alverdens melodier

& improvisation

Jens Hartmann
og

Hans Ulrik

2
cd’er

vedlagt

BØRNENES
FAVORITTER 2

Redigeret af Linda Lehun
Illustreret af Anne Lassen

Børnenes 
Favoritter 2
Vejl. pris kr. 199,00 
(inkl. moms)

Børnenes Favoritter 2
følger succesen op fra 
første bind i serien, og 
Linda Lehun præsenterer 
her yderligere 132 sange, 
som henvender sig til 
sangglade børn og deres 
voksne. 
Børnenes Favoritter 2 
kan ligesom første bind 
bruges både derhjemme 
og i skolen. 
Med sit brede reper-
toire spændende fra den 
danske salmeskat og Jens 
Vejmand til Jutlandia og 
Postmand Per og med 
sangskrivere som Sigurd 
Barrett, Carl Nielsen, 
Halfdan Rasmussen og 
Kim Larsen henvender 
sangbogen sig både til de 
små og de større. 
Anne Lassen har illustre-
ret. Becifret melodilinie 
med tekst.

NYHED
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Katrines orgeldisciple
”En pige spurgte mig forleden, om det ikke var kedeligt at spille orgel? Da dagen var omme, kunne 
hun ikke drives væk fra orgelbænken!” Mød organist Katrine Kristiansen, der har en mission: Børn 
og unge skal lære at spille orgel. Derfor har hun startet Orgelklubben; et tilbud til unge mellem 
12-18 år om at stifte bekendtskab med orglet. Et instrument, som ikke længere er særlig synligt 
på musikskolernes tilmeldingslister.

FOTO: JESPER ASP

orgelskole
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  Orgelklubben–  

Orglet ud af huset
Det er nok de færreste der kan fore-
stille sig en gudstjeneste, et bryllup 
eller anden kirkelig handling uden 
ledsagelse af orgelmusik. Salmerne er 
rammen om de højtidelige kirkehand-
linger. Organisten er lige så selvføl-
gelig som præsten og kirkesangeren. 
Men spørgsmålet er, om der stadig vil 

blive uddannet organister nok om 10 eller 20 år? 
Syddansk Musikkonservatorium (SMKS) afdeling Esbjerg 
melder om dalende interesse for orgelstudiet. Den samme 
melding kommer fra fl ere af landets kirkemusikskoler. Det 
er samtidig de færreste musikskoler der udbyder orgelun-
dervisning, så det er hele den kirkemusikalske fødekæde 
der er ved at skrante.
På konservatoriet i Esbjerg havde man imidlertid tænkt 
sig at gøre noget ved den faldende søgning. Spørgsmålet 
var blot – hvordan? Men da organist og orgelstuderende 
Katrine Kristiansen blev spurgt til råds, var hun ikke i tvivl.
”Vi skal ud af huset. Ud at møde potentielle elever, der 
hvor de er!”
I samarbejde med SMKS har Katrine derfor startet Orgel-
klubben. I samarbejde med fi re kirker og musikskoler har 
Katrine gennem de seneste måneder brugt en række lør-
dage og søndage sammen med en fl ok unge mennesker 
omkring et orgel. Orgelklubben har både besøgt de unge 
i deres hjembyer, og afholdt en lørdagsskole på SMKS i 
Esbjerg, hvor Katrine samlede alle de medvirkende til en 
fælles afslutning. 

ikke blot en salmecykel
”Kirken er desværre blevet en overset institution. Mange 
ser orglet som værende uden relevans for børn. Orglet 
opfattes desuden som blot et akkompagnement til salmer. 
Ja, det man kalder en salmecykel,” siger Katrine, der gene-
relt har oplevet at orgelklubben er blevet positivt modta-
get blandt de unge, selv om enkelte i starten har været en 
anelse modvillige. 
”Et af stederne blev jeg mødt af følgende bemærkning 
fra en af de unge: ”Er det ikke bare dødssygt at spille or-
gel?” Så sagde jeg til ham: ”Ved du hvad. det vil jeg ikke 
svare på. Det snakker vi om, når vi er færdige i dag”. Og 
da vi var færdige, jamen så var han jo allerede fuldstæn-
digt grebet af det,” fortæller Katrine.

Der er intet støvet eller andægtigt over Katrines tilgang til 
orgelklubben. Tværtimod sprudler hun af energi og enga-
gement, da MODUS møder hende dagen før den store 
fællesafslutning for orgelklubben på SMKS. Eleverne får 
lov til at spille alt fra Bach, Disney og til Agnes Obel. 

Af Birgitte 
Antonius
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Katrine Kristiansen lægger vægt på, at de unge skal have 
en god og sjov oplevelse med klubben. Men hun er sam-
tidig bevidst om at der skal være en faglig kvalitet i orgel-
klubben, hvilket hendes undervisning også vidner om. 
”Jeg starter med at spille et stykke for dem, f.eks. Bachs 
d-mol toccata. Det er et stykke de fl este kender, og det 
kan give eleverne inspiration til, hvad de selv kan få mu-
lighed for at spille,” forklarer Katrine, der bruger en fæl-
les opvarmning til at få gruppen til at fungere sammen:

orgelskole



  Katrine Kristiansen  

Fakta

Organist og orgelstuderende KATRINE KRISTIANSEN har i 
samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium (SMKS) 
startet Orgelklubben. 

I samarbejde med fire kirker og musikskoler har Katrine 
gennem de seneste måneder brugt en række lørdage og 
søndage sammen med en flok unge mennesker omkring 
orglet. 

Katrine Kristiansen er uddannet kirkemusiker med orgel 
som hovedinstrument. Hun bestod sin kandidat eksamen 
med topkarakter og studerer nu i solistklassen på SMKS 
afdeling Esbjerg. Håber, at Orgelklubben kan skærpe 
interessen for orglet som instrument, kirkemusikken og 
kirkemusikuddannelserne. 

”Vi har en navneøvelse, som jeg indimellem gør lidt for 
svær for dem. Men det gør det bare mere sjovt og ryster 
gruppen sammen, når de oplever at være fælles om en 
svær øvelse. Det er vigtigt for mig, at de ikke oplever 
orglet som et enspænder-instrument. Desuden får de 
også indblik i hvordan et orgel fungerer. Lyde, toner, 
orgelpiber osv. Det er jo lidt som at styre et helt symfoni-
orkester.” 

De unge har inden lørdagsskolen fået til opgave at ind-
studere et musikstykke. Alle skal spille for hinanden. 
Hvis Katrine kan mærke, at et stykke er for svært for en 
elev, får han eller hun i stedet en opgave. Det kan være 
ekko-spil eller pedalspil.
”Det er vigtigt, at eleverne får en positiv oplevelse, lige-
gyldigt hvilket niveau, de hver især befi nder sig på. Man 
klapper af hinandens spil, og jeg prøver ikke at være alt 
for kritisk. Men jeg lærer dem, at de skal prøve at være 
kritiske overfor deres eget spil. Lyder det ok når de spiller 
tertser og oktaver? Hænger musikken sammen? Men det 
er ikke vigtigt, at man kan spille på et højt niveau, når 
man deltager i orgelklubben,” siger Katrine, der oplever 
at de unge er sjove at arbejde med og har mange idéer 
til det musikalske arbejde.
 Katrine bruger en del tid på improvisation, der er et 
vigtigt redskab som organist:
”Jeg giver dem teknikker til hvordan man kan improvi-
sere på et orgel, hvor de også har fødderne med. Alle 
prøver at improvisere, gerne to og to. Det kan være im-
provisation med udgangspunkt i alt – fra temaet fra Aura 
for Laura eller salmen Dejlig er jorden.”

Samarbejde mellem kirke og musikskole
Når Katrine underviser, gør hun det med et smil. Hun 
brænder for at videreformidle sin glæde ved orgelspil-
let og dets mange muligheder. Hun startede selv tidligt 
med at gå til el-orgel i Faaborg Musikskole. Her blev 
hun undervist af en passioneret lærer, der tilbød gratis 
orgelundervisning til alle elever, som spillede et taste-
instrument. Katrine og en veninde fi k hver en halv times 
orgelundervisning om ugen. Som 14årig var Katrine vikar 
i forskellige landsbykirker, og tjente gode penge på det. 
Men hun ville gerne have papir på at hun kunne spille 
orgel, selv om hun dengang ikke forestillede sig orglet 
som en decideret levevej.
”I 2003 – 2005 studerede jeg på kirkemusikskolen i 
Løgumkloster. Her fi k jeg at vide, at jeg burde søge ind 
på Musikkonservatoriet i Esbjerg. Men jeg ville jo ikke 
spille orgel resten af mit liv! Og jeg kunne slet ikke tænke 
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mig at flytte til Esbjerg. Men jeg tog alligevel til optagel-
sesprøve, kom ind og gav det en chance i et år. Og jeg 
har aldrig nogensinde fortrudt. Det har været fantastisk,” 
fortæller Katrine om sin vej til at blive organist.

Katrine håber, at andre børn og unge kan få samme 
mulighed for at gå til orgelspil i musikskolen som hun 
selv fik. Men hvad skal der til, for at musikskolerne igen 
prioriterer orglet på deres tilmeldingslister? 
”Jeg tror på, at et tværfagligt samarbejde mellem mu-
sikskoler og kirker kan være vejen frem. Musikskolerne 
kunne f.eks. afholde flere koncerter i de lokale kirker, 
og samtidigt ansætte en organist, som brænder for at 
undervise. Og det er vigtigt, at det er en der brænder 
for sagen, hvis vi skal inddrage børn og få dem gjort 
interesserede i orglet. Det er jo et levende instrument,” 
siger Katrine, der mener at klaver og orgel supplerer 
hinanden godt:
”Mange børn går til klaver i musikskolen. De kunne 
samtidig prøve at gå til orgelspil. Der er jo vidt forskel-
lige anslag på klaver og orgel. Ser man på ansøgerfeltet 

til konservatorierne som helhed, er der væsentligt flere 
ansøgere til klaver end til kirkemusiklinjen. Men det er 
de færreste pianister, der ender med en solistisk karriere. 
Her er det lige omvendt som organist, hvor man er meget 
"på" som musiker.
Som organist spiller du koncert hele tiden. Hver søndag 
til gudstjeneste, og der er også mange muligheder for at 
arrangere koncerter. Du sidder jo selv på pengekassen og 
er med i planlægningen af arrangementer i kirken,” siger 
Katrine. 

På et af bordene i Konservatoriets café ligger en stak 
evalueringsskemaer. Efter næste lørdagsskole skal Katrine 
evaluere orgelklubben, både med de medvirkende og 
SMKS. Hun er frisk på at tage en ny runde med orgel-
klubben, både ud af huset og på SMKS. 

”Hvis jeg kan blive ved, giver jeg ikke op. Nu må vi se 
om evalueringsskemaerne er positive. Men det vigtigste 
på kort sigt er, at få orglet gjort synligt i musikskolerne,” 
slutter Katrine. ■

Maia Leitner, kLavereLev: 
”Min mor opdagede, at man kunne tilmelde 
sig noget orgelspil for dem der havde spillet 
klaver i to år eller mere, og hun fortalte mig 
om det. I starten var jeg lidt skeptisk, men til 
sidst kunne jeg alligevel godt tænke mig at 
være med. Og det er jeg glad for!”

“
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landsmøde 2012

  Ole Helby fortæller om planerne for MODUS,  
  der overgår til at udkomme otte gange årligt  

Landsmøde 2012

14 juni 12 :modus  

FOTO: MICHAEL TUNGELUND
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  Morten Ridder har valgt nye udfordringer,  
  og modtog foreningens tak sin store indsats på sekretariatet  

  – hvorefter Morten Ridder overrakte  
  formanden en gave som tak for samarbejdet!  

  På landsmødet blev Annette Mondrup  
 og Elvy Grüner-Nielsen udnævnt til æresmedlemmer  
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Resolution. 

 

Stormødet afholdt i forbindelse med DMpF’s landsmøde d. 21. april 2012 

udtrykker enstemmig protest mod Aarhus og Odense kommuners 

intentioner om forringelser/afskaffelse af de i overenskomsten nævnte 

reduktioner for sammenspil og småbørnsundervisning. Stormødets 

deltagere er af den opfattelse, at netop de undervisningsopgaver, som 

reduktionerne dækker, er blandt de bærende for musikskolernes 

virksomhed, idet det er hér musikskolens mange elever oplever 

fællesskabet omkring musikken og dermed finder ansporing og 

inspiration til yderligere musikalsk udvikling.  Stormødets deltagere 

mener, at disse fag ved deres kompleksitet og den mængde af elever, 

der her skal tages hensyn til, udgør en særligt krævende og belastende 

del af musikskolelæreres arbejde i en sådan grad, at det forekommer 

usandsynligt, at fagene på sigt vil kunne opretholdes på et brugbart, 

fagligt niveau, hvis fjernelsen/forringelsen af reduktionerne står ved 

magt.  

Vi opfordrer til, at musikskolernes ansatte – såvel ledere som lærere – 

står sammen om at forsvare reduktionerne med henblik på at sikre, at 

disse for musikskolerne så vigtige fag fortsat kan udbydes i 

tilstrækkeligt omfang og forsvarlig kvalitet. 
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I forbindelse med Landsmøde 2012 havde DMpF ind-
budt alle interesserede til at deltage i et stormøde, om 
situationen på musikskolerne i Odense og Aarhus, hvor 
man ikke ønsker at benytte de overenskomstfastsatte 
reduktioner. Mange var mødt frem, både medlemmer 
af DMpF, Musik før Ni og andre organisationer. Efter en 
gennemgang af forløbene ved de to musikskoler, her-
under baggrunden for den voldgift, der er anlagt mod 
Aarhus kommune i forbindelse hermed, foregik en ivrig 
og til tider ophedet debat om de forhold, de involve-

rede lærere vil blive mødt med og mulige konsekvenser 
heraf. Flere musikskolers lærerkollegier har allerede 
givet deres støtte til kende overfor lærerne på de to 
ramte skoler – og også på mødet blev et par støtteer-
klæringer bragt frem. Debatten mundede ud i enstem-
mig vedtagelse af en resolution, som ses nedenfor, og 
desuden kan hentes på www.dmpf.dk. Man nedsatte 
desuden en følgegruppe bestående af både forskole- og 
sammenspilslærere samt repræsentanter for både DMpF 
og Musik før Ni. ■

DMpF’s stormøde om TIMEREDUKTIONER 
på musikskoleområdet d. 21. april 2012

Landsmøde 2012

usandsynligt, a

fagligt niveau, hvis fjjjernelsen/forringelse

magt.

Vi opfordrer til, at musikskolernes ansatte – såvel ledere som lærere –

står sammen om at forsvare reduktionerne med henblik på at sikre, at

disse for musikskolerne så vigtige fag fortsat kan udbydes i

tilstrækkeligt omfang og forsvarlig kvalitet.
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Uddybende information, tilmeldingsformular og -frister fi ndes på www.smks.dk/uddannelser/efteruddannelse

• Accordeon/harmonikaspil, pædagogik og metodik
       Jytte von Rüden
• Børnekor for organister
       Lone Gislinge
• Ekspressionistisk performance
       Jonathan Paul Cook og Tine Damborg
• Hørelærepædagogik
       Inge Bjarke
• Individuel orgelundervisning for PO- eller diplomorganister
       Chr. Blom Hansen og Kurt Levorsen
• Inspirationskursus - musikundervisning af børn fra 0-10 år
       Kirsten Nielsen
• Klaverværksted
       Margrethe Langer Bro
• Krop og stemme
       Dorte Nørregaard og Anne Birch
• Levende musik i sundhedsvæsenet
       Margrete Langer Bro, m.fl .
• Pædagogisk arrangement
       Nicolas Kock
• Rytmisk kirkemusik på orgel og klaver
       Bjørn Elkjer
• Sibelius nodeskrivning
       Nicolas Kock
• Stemmen som instrument
       Dorte Sehested

Efteruddannelseskurser  
20122013

Kulturminister Uffe Elbæk har udpeget Jesper Bay 
som nyt medlem af Statens Kunstråds Musikudvalg 
for perioden 1. maj 2012 - 31. marts 2015. Han afløser 
Uffe Savery. 

Jesper Bay driver konsulentvirksomhed i kulturbran-
chen med rådgivning indenfor strategi- og forret-
ningsudvikling. Han er partner i musikselskabet Body 
of Work og underviser på Rytmisk Musikkonservato-
rium på Music Management uddannelsen. Han var 
2003-2010 kommunika tions- og marketingsdirektør 
for pladeselskabernes brancheorganisation IFPI Dan-

mark og har tidligere bl.a. været direktør for flere 
plade selskaber. Han har en Master i International 
Virksomhedskommunikation. 

Uffe Savery fratræder musikudvalget for at frigøre tid 
til at fokusere på sit arbejde som chef for Sjællands 
Symfoniorkester og som udøvende musiker i Safri Duo. 

Musikudvalget består herefter af Erik Bach (formand), 
Katrine Nyland Sørensen, Edna Rasmussen, Marianne 
van Toornburg, Ole Dreyer, Thomas Sandberg og 
Jesper Bay.

Kort nyt

Nyt medlem af Statens Kunstråds musikudvalg
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Musikskoledage

Det var 23. gang tivoli åbnede dørene (og scenerne!) 
for de danske musikskolers musikalske maraton, og musik-
skoleleverne spillede og sang i alle mulige konstellationer 
& genrer; klassisk, jazz, latin, rock, folk og pop.
 
Mere info: www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook

musikskoledage i tivoli
satte rekord

FOTOS: LINE MØRKEBYFOTOS: LINE MØRKEBY

2012
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5600 børn og unge fra hele landet deltog ved årets 
Musikskoledage i Tivoli.

FOTO: LINE MØRKEBY
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kOrt OM MUSikSkOLeDaGe

Musikskoledage er det eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark. 
Musikskoledage i Tivoli støttes i år af: 
Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Familien Hede Nielsens Fond, 
Frederiksberg Kommunes Musikudvalg, Toyota-Fonden, Beckett-Fonden, Augustinus Fonden, 
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, Oticon Fonden, Nordea-fonden, 
Kunstrådets Musikudvalg, Gangstedfonden, Lemvig-Müller Fonden, Simon Spies Fonden, 
15. Juni Fonden, Danmarks Radio-Symfoniorkesters Fond og Ole Kirk´s Fond 
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naturlegeplads

NATURENS MUSIK OG LYDE

 Naturmusiklegepladsen
Tekst & Foto: Jørgen Bjødstrup, musiker, komponist og naturvejleder

Når du en sommerdag går ud i naturen, sætter eller læg-
ger dig i en behagelig stilling, lukker øjnene og lytter, vil 
du høre en masse lyde og melodier.
Småfuglenes sang, spættefuglenes dunk på træstam-
merne, rovfuglenes skrig, insekternes summen, rævens 
gøen, hanhjortens brølen og prusten, vindens susen i 
træer og krat, bækkens klukken og bølgernes rasen. Alt 
efter årstid og hvor du befi nder dig, har naturen sin lyd.
Hvis alle spiller hvert sit og giver lyd oven i hinanden på en 
og samme tid, bliver det en kakofoni eller et lydtableau, og 
det kan være meget afslappende.
Men naturen giver også et væld af muligheder for os men-
nesker til at lave musik og lyde.
 I foråret 2011 blev jeg indbudt af Københavns Natur-
skole til at bygge en NaturMusikLegeplads for skoleelever 
i København. NaturMusikLegepladsen står nu i Konge-
lunden på Amager og er Københavns første og eneste 
NaturMusikLegeplads. Her kan lærere tage deres elever 
med til en anderledes musikundervisning på naturens egne 
instrumenter. Her underviser Naturskolens vejledere elever 
i musik med naturens egne instrumenter, så eleverne bliver 
opmærksomme på lyde i naturen.

BÆver-O-FOn
Inspirationen til NaturMusikLegepladsen fi k jeg for nogle 
år siden. Her stødte jeg under en kanosejlads i Nordsverige 
ind i en masse større og mindre grene og stammer, som lå 
og rullede i elven. De var smukt afgrenede og afbarkede 
af elvens bævere. Jeg rullede stammerne ud på elvbrinken 
som en stor marimba. Når jeg spillede på dem, frembragte 
jeg de mest utrolige lyde og klange fra dem. 
Her fi k jeg for alvor skærpet mine sanser, og det blev min 
indgang til at udvide legen med naturens musik og lyde.

SkOv- OG natUrStOMP
Siden begyndte jeg at spille på strandsten, drivtømmer, 
hule træstammer mm., og afsøge akustikken på forskel-
lige lokaliteter.
Det var og er enkeltheden i musikken, der er drivkraften. 
Den viser, at musikken kan opstå hvor som helst, bare der 
er nærvær. Det er ”stomp”, (musik der spilles på koste, ri-
ver, vejskilte, motorsav, tekasser med mere) som vi har hørt 
en del til, lige siden slutningen af 1980’erne, bare spillet 
på naturens materialer, derfor ”skov- eller naturstomp”. 
Skov- og naturstomp lægger sig i klang og udtryk tættere 
op af urmusikken, som den stadigvæk kendes fra bl.a. 
Afrika, Brasilien, grønlandsk trommedans eller samisk joik.
Der er intet odiøst i urmusik eller skovstomp, men det 
skal ses som kontrast til den klassiske europæiske musik-
kultur med stift påklædte musikere, akkuratesse og stram 
atmosfære, og nutidens komplicerede billede, hvor musik 
ofte opfattes som noget uopnåeligt, der foregår langt væk 
oppe på en scene omgivet af store højtalere, mikrofoner, 
et væld af elektriske eller opmikede instrumenter, com-
putere, lyd, lys og effektmaskiner, bemandet af personer 
uden for rækkevidde.

etnO teCHnO
Naturstomp er for meste improvisationsmusik. Og man 
kan, som i jazz, blande små let genkendelige riffs ind i 
lydbilledet, spille med på dem en stund, for så at sende 
musikken videre i en anden variation og retning.

Fakta

Københavns Naturskole er et gratis tilbud til 
Københavns Kommunes folkeskoler og dagin-
stitutioner. Vi tilbyder arrangementer med og 
uden naturvejleder til de fleste af folkeskolens 
fag – herunder musik – og flere af institutioner-
nes pædagogiske læreplaner, specielt Naturen 
og naturfænomener og Krop og bevægelse. 
Læs mere på www.groen-skole.dk
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Hvis du er med i en god musikergruppe, som kan lytte til 
hinanden, fi nde helt ind i klangen af den enkelte natur-
genstand og forstår en nuanceret instrumentering af den, 
kan man komme helt ind i en trancelignende tilstand af 
”Etno Techno” med lyde, rytmer og melodier, som den 
kan lyde i urmusikken. 

Fra tiDerneS MOrGen
I det musikalske morgengry, er al musik sandsynligvis ble-
vet til på denne måde, og det er dejligt og spændende at 
opleve børn og voksne blive sluppet løs, når de genfi nder 
dette musikalske morgengry. Det er ligesom kvier på græs 
den første forårsdag.
Mine erfaringer med elever på NaturMusikLegepladsen vi-
ser, at det er guld værd for deres opfattelse af, hvad musik 
er for en størrelse. Der behøves ingen store armbevægel-
ser for at få dem med ind i musikken.
Opslugt af lyset, luften og friheden har de det sjovt, spiller 
løs og er ret gode til at holde både puls, periode og kon-
centration på trods af den uvante instrumentering. Musik 
er i virkeligheden meget enkel og kan laves af alle.

naturMusikLegepladsen i kongelunden
Den NaturMusikLegeplads, som jeg har bygget for Kø-
benhavns Naturskole i Kongelunden er udformet, så man 
kan lege med de mange muligheder, der fi ndes for at lave 
musik i naturen. Derfor består den både af en Snitteplads 
og en Musikplads.

På Snittepladsen kan du sidde og lave enkle musikin-
strumenter ud af de mest tilgængelige naturmaterialer, 
for eksempel hylde- og pilefl øjter, claves, brummere og 
marimbaer. 
Musikpladsen byder på faste installationer, mest i form af 
hule træstammer, der er udskåret, så der er mulighed for 
at lave mange forskellige toner, lyde og rytmer.
Du kan kombinere det med de instrumenter, du lige har 
snittet, lave melodier, sange, lyde, klappe i hænderne og 
stampe med fødderne.

BrUGen aF naturMusikLegepladsen
NaturMusikLegepladsen står midt ude i Kongelunden og 
kan bruges af alle; 
men der er udviklet et særligt undervisningsmateriale, som 
hovedsageligt henvender sig til skolernes 0.-6. klasse. 
Forløbet appellerer til det legende, lyttende og medska-
bende menneske, hvor eleverne får et indblik i menneske-
hedens urmusik, samt naturens musik og lyde.
De snitter deres eget instrumenter. Eleverne arbejder med 
puls og enkelthed i musikken og oplever, hvordan næsten 
hvad som helst kan blive til musik. 
Der er fokus på sammenspil, improvisation og lydillustra-
tioner; der kan arbejdes med tekster, rap og dans, ligesom 
der også er lavet mere faste arrangementer til kendte 
melodier og sange.
Derfor kan der nemt laves tværfaglig undervisning i f.eks. 
musik, dansk, sløjd, idræt og natur og teknik. ■

1. Musikpladsen samlet set.  2. Snittepladsen.  

3. Dagens oplæg og lidt sukker til hjernen. 4. Der snittes

1.

3. 4.2.
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nyudgivelser

Albummet ”Jeg glemte at sove i nat” hen-
vender sig primært til børn på 4-8 år, men 
også til voksne.
Komponisten og forfatteren Cecilia En-
gelbrecht Heicks grundtanke er nemlig, at 
musikken skal rumme så mange lag og så 
megen dybde, at den kan høres af både børn 
og voksne.  
Dette nye materiale, bestående af 11 
dansksprogede børnesange og 2 instrumen-
talnumre, udkommer primo juni 2012, og er 
indspillet af jazz-ensemblet ”Kunstfrø”.

Læs mere om ”Jeg glemte at sove i nat” 
på www.kunstfrø.dk  
 
tekst & Musik: Cecilia Engelbrecht Heick
arrangement: Thomas Clausen
illustrationer: Sidsel Schrøder
Cd med 16 siders booklet
Pris: Ikke oplyst

Forlag: Heick Equi
www.kunstfrø.dk

DJ

JeG GLeMte at SOve i nat – Barndomsfortællinger
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Denne udgivelse giver et bud på, hvordan 
man kan nærme sig et overordnet ideal i 
arbejdet med børne- og ungdomskor: Kor-
sang skal være sjovt at deltage i og interes-
sant at høre på!
Bogens over hundrede satser fordeler sig 
nogenlunde ligeligt mellem begynderkor og 
mere rutinerede kor.
Tekster, korstemmer og klaversatser er sup-
pleret med didaktiske og metodiske kom-
mentarer.
Sangene er inddelt i temaer, så man kan 
sammensætte programmer til eksempelvis 
Halloween-arrangementer, forårs- og jule-
koncerter eller en forældreaften.

Forfatterne har arbejdet med kor i en menne-
skealder, og præsenterer her et gennemprø-
vet og holdbart repertoire suppleret med nye 
idéer, arrangementer og kompositioner.
Til Høybyes Korbog – Korlederen hører 
4 cd´er plus 4 niveaudelte elevhæfter. 

Forfattere: Kirsten og John Høybye
Bog, indbundet, 250 sider, med 4 stk. cd 

Pris: 490,- (inkl. moms)
Elevhæfte 1-4 Pris: 120,- pr. stk. (inkl. moms)

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
 DJ

HØYBYeS kOrBOG – Opskrifter til børne- og ungdomskor

reiFFS rYtMer 2

Tips og tricks til rytmeguitaristen – lige fra 
jamsession til studieindspilning.
Ligesom de øvrige materialer fra Søren Reiffs 
hånd indeholder bogen mange forskellige 
øvelser, eksempler og tracks i forskellige 
stilarter.
Alle øvelser er noteret både i tabulatur og 
som noder.
Bogen henvender sig til lettere øvede/øvede 
guitarister, og man behøver ikke at kende til 
de tidligere Reiff-materialer for at få et godt 
udbytte.

Læs mere om Reiffs riffs 1 & 2 samt Reiffs 
rytmer 1 på www.dansksang.dk  

Forfatter: Søren Reiff
Bog, 85 sider, med 2 cd´ er. 
Pris: kr. 300,- (inkl. moms)

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

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

www.dansksang.dk

Sigurds fire bibelmusicals
... af Sigurd Barrett

En konge 
i en krybbe

af Sigurd BarrettBibelmusical

Manuskript med replikker, tekster og noder

Superhelt på æsel
af Sigurd Barrett

Bibelmusical

Manuskript med replikker, tekster og noder

Tre utrolige
fortællinger

Bibelmusical af
Sigurd Barrett

Manuskript med replikker, tekster og noder

Den store Moses
Manuskript med replikker, tekster og noder

af Sigurd Barrett
Bibelmusical

Læs mere om 

Sigurds fire bibelmusicals  

www.dansksang.dk

Samarbejde 
skole-kirke-musikskole

En konge i en krybbe
Julemusical med 4 sange. 
Hæfte. Gennemillustreret. B-1070. I
SBN 978-87-7612-770-1. Kr. 64,- (80,-)

Superhelt på æsel 
Påskemusical med 5 sange. 
Hæfte. Gennemillustreret. B-1069. 
ISBN 978-87-7612-769-5. Kr. 64,- (80,-)

Den store Moses
Musical om Moses med 5 sange. 
Hæfte. Gennemillustreret. B-1071. 
ISBN 978-87-7612-771-8. Kr. 64,- (80,-)

Tre utrolige fortællinger
Musical om Jesu lignelser med 5 sange. 
Hæfte. Gennemillustreret. B-1072. 
ISBN 978-87-7612-772-5. Kr. 64,- (80,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Orkester
Partitur og nemme orkesterstemmer til Sigurds fire bibelmusi-
cals.  
4 hæfter med partitur og stemmer i C, Bb og Eb. 
B-1073. ISBN 978-87-7612-773-2. Kr. 272,- (340,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Singback
Cd beregnet til live-opførelse med et forhåndsindspillet ak-
kompagnement til sangene i de 4 musicals. Velegnet både 
under indstudering og koncerter.
Cd i boks. FM-CD-1074. ISBN 978-87-7612-775-6. Kr. 80,- (100,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Pakke
Pakke med 1 stk. af ovenstående 6 dele, de 4 musicals,  
orkesterhæfter og singback-cd
Pakke. B-CD-1074. ISBN 978-87-7612-774-9. Kr. 344,- (430,-)

Snapper
40 cm høj hånddukke i slidbar kvalitet. Man kan bevæge ho-
ved, mund og arme. Dukken indgår i de fire bibelmusicals.
B-1091. ISBN 978-87-7612-805-0. Kr. 176,- (220,-)

Hver musical spiller 20-25 minutter.
Målgruppen er 0.-6. klasse.
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Stillingsannoncer

Kolding Musikskole søger 
landets bedste musikpædagoger 
til flg. stillinger:
 
Cello inKl. MGK
RytMisK KlaveR
tvæRfløjte
indsKolinGen
 

Nærmere stillingsbeskrivelse finder du på 
www.koldingmusikskole.dk
 
Der er ansøgningsfrist mandag d. 11. juni kl. 12.00. 
Ansøgning mailes til Musikskolechef 
Jens Bloch – jebl@kolding.dk
 
Ansættelsessamtaler forventes 
gennemført 13.-15. juni.
 
Nærmere oplysninger om 
stillingerne ved Musikskolechef 
Jens Bloch – jebl@kolding.dk 
eller 29425181

Glad oG enGaGeret 
forskolelærer søGes

Guldborgsund Musikskole søger en engageret og initiativrig 
lærer til at varetage forskoleundervisningen samt musikalske 
værkstedshold. Skolen har decentrale undervisningssteder, 
med en centralt placeret administration i Nykøbing Falster. 

Vi søger en glad og ihærdig person, der kan engagere eleverne, 
og samtidig indgå i et af landets mest humørfyldte lærerteam. 
Hos os er humor ingen hindring.

Vi forventer at du besidder relevant baggrund og uddannelse, 
og ser frem til at høre om dine visioner og idéer.

Guldborgsund Musikskole arbejder som udgangspunkt på at 
tilbyde eleverne en undervisning der er baseret på at finde det 
gode, det skønne og det sande i musikken.

Timetallet er 6 lektioner ugentlig, med mulighed for udvidelse. 
Undervisningen er fordelt over to dage i tidsrummet kl. 13-16.

Ansøgningen sendes til souschef:Michael Axen, 
Skolegade 3 C, 4800 Nykøbing Falster

Ansøgningsfrist fredag den 15. juni kl. 08.00
Ansættelsessamtaler i uge 25 og 26.

Faaborg-Midtfyn Musikskole søger dynamisk og engageret 
sanglærer med tiltrædelse i august 2012. Der er tale om 
ca. 5 ugentlige lektioner. Vi søger efter en lærer der både 
behersker klassisk og rytmisk sangteknik.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, og trives 
ved pædagogiske udfordringer. Det afgørende er dog, at 
du kan arbejde selvstændigt og vil være med til at udvikle 
eleverne og musikskolen. 

Hovedopgaver i stillingen: 
•	 Undervisning af soloelever og deltagelse i koncerter 
•	 Samarbejde med de øvrige medarbejdere omkring 

pædagogisk udvikling og trivsel 
•	 Være initiativtager til – og deltager i projekter 

vi forventer 
•	 at du har en udpræget evne og lyst til samarbejde 
•	 at du er udviklingsorienteret, inspirerende og kreativ 
•	 at du har akkompagnements færdigheder
•	 at du har erfaring med korarbejde
•	 at du er fokuseret på at give eleverne den bedst mulige 

undervisning 
•	 at du er god til at kommunikere, både med kolleger, 

elever og forældre
•	 at du er engageret og fagligt kompetent ·at du har 

under visningserfaring fra musikskoler 
•	 at du har erfaring som aktiv musiker

Du får: 
•	 Et afvekslende og udviklende job, hvor du bliver en del 

af en organisation med fokus på frihed under ansvar, 
åbenhed og ærlighed, gensidig tillid og respekt. 

•	 En musikskole i rivende udvikling. 
•	 Ansættelse i en kommune med fokus på kulturen, så 

eleverne har mange muligheder for at bruge deres 
musikalske evner. 

ansættelse: Løn og ansættelsesvilkår jf. gældende 
overenskomst. 

Ansøgning, CV og relevante oplysninger sendes til musik-
skoleleder: Helle Jakobsen, hen@faaborgmidtfyn.dk eller 
med post til Floravej 11 st., 5750 Ringe 

Ansøgningsfrist: 11. juni kl.10.00 2012 
Samtaler forventes at finde sted i uge 25 2012

Sanglærer 
til Faaborg-Midtfyn Musikskole 

Faaborg-Midtfyn Musikskole
Floravej 11,st.

5750 Ringe
Tlf. 7253 8360

www.fmkmusikskole.dk
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Se mere på www.helsingorkommune.dk

Er du til Keyboards, 
computer og  
music-making?
Kan du aktivere elever i et kreativt laborato-
rium med digitale værktøjer?

Så er det dig, der er vores nye kollega i Bandklubben 
på Helsingør Musikskole.

Se hele stillingsopslaget på  
www.musikskolen.helsingor.dk

Ansøgningsfrist fredag d. 15. juni.

Helsingør Musikskole
Svingelport 7, 3000 Helsingør

SouSchef 
søges til Randers Musikskole 

Til veldrevet musikskole i Randers med god kommunal 
opbakning søger leder, administration og et engageret 
musiklærerteam en souschef med relevant pædagogisk 
og musikfaglig uddannelse pr. 1. september 2012. 

Stillingen er fuldtids og indeholder 10 lektioners egen 
undervisning. 

Stillingsbeskrivelse kan ses på:  
www.randersmusikskole.dk

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem  
KL og FMM.

Ansøgningsfrist mandag d. 18. juni 2012.  

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26 efter aftale med 
den enkelte ansøger.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til:  
jet@randersmusikskole.dk

Eventuelle spørgsmål besvares på 8640 1955. 
Jens-Erik Thomsen, musikskoleleder   

Oh, keep me innocent  
– make others great!
Caroline Mathilde

Månedens citat:

“
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www.silkeborgkommune.dk

Den Kreative Skole søger en musisk, kreativ 
og samarbejdende kulturskoleleder med 
sans for at tilbyde de bedste betingelser 
for børn og unges kulturliv i hele Silkeborg 
Kommune. 

Vi tilbyder muligheden for at stå i spidsen 
for en fantastisk kulturvirksomhed i et 
engageret, åbent miljø med alsidige og 
iderige medarbejdere.  

Dit ansvar er
•   Ledelse af en synlig, aktiv og initiativrig 

kulturvirksomhed

•   Videreudvikling af en rummelig kultur-
skole med mange fag, klassisk og rytmisk 
musik, billedkunst, dans, drama, e-musik, 
medier og forfatterspor

•   Fortsætte og udvikle skolens talent
arbejde

•   Personale, administrativ og økonomisk 
ledelse

•   Planlægning af skolens tilbud i samar-
bejde med skolens lederteam, administra-
tion og lærere

•   Samarbejde med andre kulturinstitutio-
ner, børnehaver, skoler etc. lokalt, kom-
munalt og regionalt

•   Indgå i projektgruppe for Campus 
Silkeborg (et tværgående kultur og 
uddannelses projekt)

•   Udvikle skolens talentarbejde

Vi forventer, at du 
•   Har relevant musikfaglig baggrund og 

erfaring med undervisning 

•   Har ledelseserfaring

•   Er rummelig, inspirerende og har ”gehør” 

•   Har evne til at skabe overblik, kan ud
delegere og koordinere 

•   Har sans for teamarbejde, er iderig og 
involverende, kan tænke tværinstitu
tionelt og gå nye veje på børnekultur  om-

rådet, således dette bliver et attraktivt og 
tilgængeligt tilbud for så mange børn og 
unge som muligt

•   Har et bredt kulturbegreb, der rækker fra 
undervisningens fordybelse til oplevelser 
i fællesskab

•   Har visioner for Den Kreative Skole som 
en synlig og relevant aktør blandt de 
øvrige kulturinstitutioner 

Fakta om Den Kreative Skole
•   Undervisning i Musik, Dans, Teater,  

Tekst og Billedmedier

•   Danmarks ældste Kulturskole  siden 1988

•   59 ansatte som udfører 28 årsværk

•   Egen centralt beliggende nybygning i 
Silkeborg bys centrum 

•   13 decentrale undervisningssteder i hele 
Silkeborg Kommune

•   Samlet elevtal: 1700 

Ansættelsesvilkår efter gældende overens-
komst samt aftale om lokal løndannelse.

Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte 
Formand for Den Kreative Skoles Bestyr
else: Kirsten Margrethe Andersen på  
tlf. 86 80 19 27 eller 26 81 74 36.

Kultur og Fritidschef Freddie Davidsen på 
tlf. 89 70 13 50 eller 24 48 72 86. 

Se endvidere www.denkreativeskole.dk 

Ansøgningsfrist tirsdag 12. juni 2012, kl. 12. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt  
19. og 26. juni.

Se hele annoncen på  
www.silkeborgkommune.dk  
(Job ved Kommunen)

Silkeborg Kommune søger  
Kulturskoleleder

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

Ret til erstatningsferie 
ved sygdom under ferie

lØN & VIlKÅRlØN & VIlKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 

lØN & VIlKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 

lØN & VIlKÅRlØN & VIlKÅRlØN & VIlKÅR

Af Jesper Christensen, 

faglig konsulent, cand.jur.

ret til erstatningsferie
Hidtil har man alene haft ret til erstatningsferie, hvis man 
blev syg før feriens begyndelse. Hvis man blev syg under 
selve ferien, var det således for den ansattes egen risiko. 
Men nu er der også mulighed for at få erstatningsferie 
for sygdom opstået under ferien, idet der dog er visse 
begrænsninger.

De nye regler betyder, at ansatte, der har optjent ret til 
fuld ferie, og som bliver syge under ferien, har mulighed 
for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det bety-
der, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferien 
reelt betragtes som en karensperiode, hvor der ikke er ret 
til erstatningsferie.

Samtidig er det et krav, at den ansatte ved sygdom under 
ferien straks melder sig syg hos arbejdsgiveren, idet de 5 
såkaldte karensdage først tæller fra den dag, arbejdsgi-
veren får besked. Ydermere er det et krav, at den ansatte 
selv indhenter lægelig dokumentation (lægeerklæring) 
samt betaler herfor.

For ansatte, der ikke har optjent ret til fuld ferie, vil ka-
rensperioden blive beregnet forholdsmæssigt. 

ret til afholdelse af erstatningsferie
Ved sygdommens ophør skal den ansatte straks under-
rette arbejdsgiveren herom. Hvis sygefraværet giver ret til 

erstatningsferie jf. ovenstående, skal den senere afhol-
delse som udgangspunkt aftales med arbejdsgiveren. Der 
er således ikke en egentlig ret til blot at afholde erstat-
ningsferien i forlængelse af den oprindelige ferie.

implementering af de nye regler
Musikskolelærere og -ledere er ikke direkte omfattet af 
ferieloven, idet der på det kommunale område er indgået 
en ferieaftale mellem KL og KTO. Imidlertid er de nye 
regler om erstatningsferie allerede gældende, da ferielo-
vens nye regler om erstatningsferie er præceptive. KL og 
KTO arbejder derfor i øjeblikket på at få implementeret 
de nye regler i ferieaftalen på det kommunale område. ■

Præceptiv betyder ufravigelig og er et 
begreb der oftest bruges om bestemmelser 
i love. Præceptiv er modsat deklaratorisk, 
der selvsagt betyder fravigelig. En præcep-
tiv lovbestemmelse er gældende, selvom de 
berørte parter indbyrdes har lavet en anden 
aftale. Man kan således ikke på forhånd 
give afkald på de rettigheder, man måtte 
have i henhold til bestemmelsen.

? 

Med virkning fra 1. maj 2012 gælder der nye regler, hvis man bliver syg under sin ferie. De nye 
regler skyldes en ændring af ferieloven pga. en dom fra EU-domstolen, hvorfor det nu er muligt 
at kræve erstatningsferie, hvis man bliver syg under sin ferie.
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Modus kan nu læses i sin helhed via www.dmpf.dk*
 
Er du jobsøgende, kan du nu fi nde stillingsopslag på 
DMpF’s hjemmeside. Linket er: http://www.dmpf.dk/
online-service/ledige-stillinger.aspx

to nye tiltag på 
DMpF’s hjemmeside

SCAN OG SE DE 
LEDIGE STILLINGER
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