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Leder
Ole Helby

Musikudvalget vil styrke
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Med fire nye initiativer vil Statens
Kunstråds Musikudvalg øge sammenhængen mellem de forskellige initiativer
på musikskoleområdet. DMpF hilser
det velkommen, at Musikudvalget nu
tager musikskoleområdets vejledende
retningslinjer og lovgrundlag op til revision. De gældende retningslinjer har
især haft stor betydning for musikskolernes udvikling i den fase, hvor
musikskolerne var i deres vorden, og
mange kommuner havde brug for
vejledning i forbindelse med oprettelsen
af musikskoler. Retningslinjerne var endvidere et
godt udgangspunkt for musikskolekonsulentens rådgivende arbejde i forbindelse med oprettelse og udvikling af
musikskolerne i den tidlige fase. I dag, hvor musikskolerne
er mere etablerede, og alle kommuner har musikskoler,
er tiden efterhånden løbet fra retningslinjerne, som ikke
forekommer visionære i forhold til den markante udvikling, som har kendetegnet området. Samtidig er retningslinjerne som bekendt kun af vejledende karakter, hvorfor
der ikke formelt er bundet økonomi eller minimumskrav
op på dem. Det forhold, at retningslinjerne har haft

Foto: Stig Nørhald

deres bedste tid, ændrer dog ikke på de
grundlæggende politiske forudsætninger
for musikskolerne, som således fortsat har
brug for den statslige bevågenhed i form
af en betydende statslig refusionsordning
og en overordnet strategi for området. Kommunerne skal selvfølgelig have frihed til at drive
og udvikle musikskolerne, men det skal være frihed
under ansvar, idet musikskolerne, ud over at være
kommunernes egne kraftcentre for musikalsk uvikling
af børn og unge, også har afgørende betydning i den
nationale strategi for udviklingen af musikundervisningen i Danmark. I det lys er det rigtig set af Musikudvalget, at det, vi har brug for i dag, er nogle nationale
målsætninger. Med opstillingen af pejlemærker for talentpleje, mangfoldighed og diversitet, samarbejde på tværs
og musikskolernes udvikling og videndeling har Musikudvalget allerede vist vejen. DMpF vil opfordre kulturministeren og folketingets partier til at se positivt på Musikudvalgets bestræbelser på at få revideret musikskolernes
lovgrundlag. I den sammenhæng vil det være naturligt at
lave en bekendtgørelse for musikskoler samtidig med, at
man afskaffer de nuværende vejledende retningslinjer og
vejledende standardvedtægter for musikskoler. ■

Læs mere om Musikudvalgets initiativ på www.dmpf.dk
modus: september 12
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Musikhøjskolen 80 år

De gider godt!
Af Kirsten
Brunbech
Foto: Erik Norsker

Der var balloner, flag og hornorkester, da Musikhøjskolen på Frederiksberg fejrede 80-års fødselsdag med et brag af en koncert i festsalen på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, lørdag den 16. juni

”At I gider!” Skrev Carl Nielsen til Finn Høffding,
da han og Jørgen Bentzon vendte hjem fra Tyskland med hovederne fulde af idéer til oprettelse
af en dansk folkemusikskole. Musikhøjskolens
leder, Ole Thøger Nielsen opsummerede for den
fyldte sal, hvordan det hele begyndte for 80 år
siden. De to komponister var dengang unge og
entusiastiske, men Carl Nielsen var på det tidspunkt
en aldrende herre, der led af hjerteproblemer,
og det forklarer måske hans manglende gejst for
projektet.
Heldigvis gad de to – og det gør Musikhøjskolen
stadigvæk her 80 år efter, kunne vi høre ved dagens
koncert.
Tarzan og Musikhøjskolen
På scenen var korsangere, symfoniorkester, slagtøjsgruppe, rockorkester, guitarorkester og små violinbørn
– i alt næsten 200 mennesker linet op – klar til at hylde
deres gode gamle musikskole.
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Borgmesteren ønskede tillykke og spurgte publikum,
hvad Ove Verner Hansen, Jacques Chirac og Tarzanfilmene har til fælles med Musikhøjskolen. Han kom selv
med svaret: De er født i 1932 og fejrer dermed alle
80-års fødselsdag i år.
Igennem de mange år har rundt regnet 15.000 børn
trådt deres musikalske barnesko på denne musikskole,
kunne borgmesteren oplyse tilskuerne om.
”Musikhøjskolen er en meget vigtig del af det musikalske og kulturelle liv på Frederiksberg, som vi er
meget stolte af. Mange musikalske talenter og musikglæde er fostret her. Og vi har med en meget vigtig
fødekæde at gøre – nemlig den musikalske fødekæde.
Her på scenen, hvor de unge mennesker står, spiller også de helt store orkestre; Musikkonservatoriets
Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester”. Borgmester Jørgen Glenthøj sluttede med at konstatere, at
musikken er med til at gøre os til hele mennesker, og
at dér hvor ordene slipper op, taler musikken.
Jorden rundt på 80 minutter
Og så var der ”take off” til en jordomrejse i toner, musik og dans, hvor vi med kyndige stewardessers hjælp
blev sendt på tur over hele jordkloden under titlen,
”Musikskolen rundt på 80 minutter” – og med påbud
om at spænde sikkerhedsbæltet og indstille sædet og
forventningerne i opret stilling under koncerten.
Her blev det demonstreret, at en dansk musikskole
anno 2012 både spænder over klassisk-, rytmisk- og
folkemusik – med en elevgruppe, der spreder sig fra
de helt små til de voksne deltagere.
Undervejs var der fællessang med tekst af Hanne
Kurup. Sangen handlede om alt det, Musikhøjskolen
kan byde på:

”Her er musik – for stor og lille,
her er musik for de stille og vilde.
Den søde pusling, som gumled’ på sutten i går,
står nu her med sin guitar og supertjekket hår.
Her er musik for alle hjerter,
fra små duetter til kæmpekoncerter.
Her er musik for de mange, musik for de få,
der er også musik, som er svær at forstå”.
Efter 80 minutters musikalsk flyvetur landede vi trygt
og sikkert på Frederiksberg og sluttede af med en
fødselsdagssang på en kendt melodi, og den var ikke
så svær at forstå:

”Det er på Fred’riksberg, vi hører til
og fylder gaderne med sang og spil.
Vi fejrer fødselsdag med fest og flag.
Det er på Fred’riksberg,
det er i dag!” ■

modus: september 12
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Københavns anno
Folkemusikskole 1932

Høffding & Bentzon

Af Kirsten
Brunbech
Foto: Erik Norsker

I år er det 80 år siden, de første danske musikskoler så dagens lys. En af dem
blev oprettet under navnet ”Københavns Folkemusikskole”. I dag har skolen til
huse på Frederiksberg og hedder nu ”Musikhøjskolen”.
Initiativtagerne var to unge pionerer, komponisterne Jørgen Bentzon og Finn
Høffding, hvis mål var at skabe en musikskole for folket.

Folke-Musikskolens repræsentantskab samlet til møde den 15. november 1945.
Fra venstre: Rudolph Simonsen, Jørgen Bentzon, Erik Abrahamsen, Rudolf Grytter og Finn Høffding
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Danmark var i starten af 1920’erne præget af et kulturliv,
der blomstrede som aldrig før.
I denne periode mødtes to unge komponister ved flere
lejligheder til koncerter, hvor de fik deres værker opført.
De var begge i starten af tyverne, fulde af energi og begejstrede for den nye kompositionsmusik, og der opstod
et nært og livslangt venskab imellem dem. Tyskland var
på mange måder kulturelt foregangsland, og tre år i træk
rejste de to venner sammen til musikfester for moderne
musik i Baden-Baden. Her blev de i 1927 inviteret til et
stævne for de tyske folkemusikskoler. Komponisten Paul
Hindemith havde til denne lejlighed skrevet en kantate,
hvor tilhørerne i salen skulle lære en kanon som en del af
værket. Derved opstod et fint vekselspil mellem publikum og de unge optrædende. Denne oplevelse – og ikke

mindst de unges umiddelbare, smittende musikglæde og
skønne korsang – gjorde et stort indtryk på de to danskere, Jørgen Bentzon og Finn Høffding. På denne rejse
kom de også i kontakt med musikpædagogen Fritz Jöde,
der i Tyskland var hele sjælen i folkemusikskolebevægelsen. Han forklarede dem om sit bevidst opdragende
arbejde med de unge – og ønsket om at indføre dem i
samtidens musik. Året før var der i Hamborg og Berlin
oprettet folkemusikskoler på basis af Jödes grundlæggende værk: ”Musikschulen für Jugend und Volk”.
På lange udflugter i den smukke natur i Schwarzwald,
optændt af inspirationens flamme, gik de to danskere under de grønne trækroner og udviklede planer om at rejse
hjem til fædrelandet og starte forarbejdet til en folkemu8
sikskole for den danske ungdom. Målet skulle være at

FAKTA om Jørgen Bentzon
1897 – 1951
• Dansk embedsmand og komponist
• Uddannet jurist. Arbejdede fra 1921 i justitsministeriet og fra 1933 i højesteret
• Uddannede sig i musik samtidig med jurastudierne
• Elev af Carl Nielsen 1915-1918
• Studerede på konservatoriet i Leipzig fra 1920-1921
• 1927-1930 formand for foreningen Ny Musik
• Efter Fritz Jödes pædagogiske principper stiftede han sammen med Finn Høffding
i 1932 Københavns Folkemusikskole
• Fra 1934 næstformand i Dansk Tonekunstnerforening
• Fra 1930 skrev han en del værker til amatører og børn
• Regnes blandt sit slægtleds betydeligste komponister
• Hans musiks særkende er den lyriske og ekspressive polyfone sats

FAKTA om Finn Høffding
1899 – 1997
• Dansk komponist og musikpædagog
• Studier hos Knud Jeppesen i København og Joseph Marx i Wien
• Efter Fritz Jödes pædagogiske principper stiftede han sammen med Jørgen Bentzon i 1932
• Københavns Folkemusikskole
• Underviste fra 1932–1962 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,
• hvor han fra 1949 var professor og 1954-1955 direktør
• 1929-1939 formand for Musikpædagogisk Forening
• (foreningen ændrede i 1968 navn til: Dansk Musikpædagogisk Forening)
• Flere af hans værker er komponeret til pædagogisk brug
• De tidlige kompositioners inspiration fra Carl Nielsen blev i slutningen af 1920’erne afløst af
påvirkning fra Paul Hindemith og Kurt Weill
• Har udgivet omfattende musikpædagogisk materiale

modus: august 12
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Høffding & Bentzon

?

8 bibringe eleverne et alsidigt indblik i musikken og dennes

livslangt venskab. De praktiske erfaringer, han høstede i
Tyskland, kom ham meget til nytte hjemme i Danmark.
store sammenhæng. De store mestres musik skulle gøres
Jørgen Bentzon og Finn Høffdings mange indledende
tilgængelig for den brede befolkning. Dermed kunne
øvelser resulterede i økonomisk støtte fra Undervisningsman også stimulere interessen for at gå til koncerter.
ministeriet og opstart af et hold musikelever på Det
Det var dog noget usikkert, om man overhovedet kunne
kommunale Fortsættelseskursus i København.
samle tilstrækkelig mange interesserede deltaGunnar Heerup var også med i dette argere, for som Jørgen Bentzon udtrykte det
bejde. Og efter en vellykket sæson var
i sin 10-års jubilæumstale: ”Den gang
de i oktober 1932 rustet til at danne
sang man jo ikke her i landet – når
Københavns Folkemusikskole, som
man da ikke var halvfuld. Det
åbnede med tre afdelinger, nu
betragtedes nærmest som noget
"Jørgen Bentzons
også med deltagelse af Carl
latterligt at ”stille sig op og
Maria Savery.
skråle””. Kun i højskolekredse
musik er beslægtet med
fandtes en levende sangkultur;
Platons dialoger ved sin
Man synger ikke på Amager
det var her, Carl Nielsen og
klarhed, tankefylde
Finn Høffding fortæller i sin
Laubs nye melodier først slog
10-års jubilæumskronik om de
an, og deres indsats blev senere
og høje åndspræg"
udfordringer, han mødte, da en
videreført af folk som Th. Aagaard
Carl Nielsen, Jørgen Bentzons
afdeling af folkemusikskolen skulle
og Oluf Ring.
gode ven og lærer
oprettes på Amager. Der var fundet
lokaler på Christianshavns Gymnasium,
Høffdings hørelære
hvor han på det tidspunkt var lærer i sang.
Finn Høffding, der i 1929 blev formand for
Nu sad han i et klasseværelse for at modtage
Musikpædagogisk Forening, var allerede som
indmeldelser, men der var kun troppet to herrer op.
lærer (og senere professor) på musikkonservatoriet en velHan ventede og ventede på at flere skulle melde sig, så
bevandret musikunderviser. En af hans daværende elever i
undervisningen kunne tage sin begyndelse.
musikteori, violinisten Tove Detreköy, kalder ham en pragtEndelig lød der trin på gangen… det viste sig dog at
fuld lærer – den bedste, hun har haft på konservatoriet.
være skolens pedel, der slæbende på en stor koksspand
Som forarbejde til folkemusikskolen gik han i gang med
grinende udbrød: ”Nå! Sikken en forsamling. Ja, De kan
at udarbejde egnet undervisningsmateriale, blandt andet
være rolig, der kommer ikke flere. De vil lære amagerkaen kanonsamling og en større korbog med a capella
korsatser og korværker med instrumental ledsagelse. Han nerne at synge – det går aldrig i al evighed; jeg har gået
i skole herude, og vi lærte kun at synge én eneste sang
satte sig grundigt ind i den såkaldte Tonika-do-metode –
i hele min skoletid, og den ku’ vi kun de to første linjer
og udgav senere en lærebog i elementær hørelære med
af; ikke en gang ”Kong Kresjan” ku’ vi lære, næ! Gå De
to tilhørende øvelseshefter med folkemelodier fra alle
hellere hjem igen”.
lande og gregorianske koraler som øvelsesstof. ”Uden
Den ene af de to fremmødte herrer mente, at det kunne
at jeg anede det, kom min fremgangsmåde til at svare til
være navnet ”Folkemusikskole”, der skræmte kunderne
de metoder, som Zoltan Kodaly og Carl Orff benyttede,
væk: ”Vi er så vant til ”folkelige” foranstaltninger, som
hvilket tyder på en almen tendens i tiden”, berettede
næsten altid er halvgode – så snart der står ”folke” foran
Finn Høffding i ”Musik 1967”.
en ting, møder den mistillid”. Manden anførte også, at
de potentielle elever manglede garanti for, at undervisBentzon i lære
ningen blev varetaget af kompetente undervisere.
Jørgen Bentzon ernærede sig som protokolsekretær i høDerefter begyndte Finn Høffding i annoncerne at reklajesteret ved siden af sit komponistvirke – og havde ikke
mere med, at han var gymnasielærer og lærer ved Det
undervisningserfaring. Men i 1929 modtog han det Anckgl. Danske Musikkonservatorium, og inden månedens
kerske Legat og rejste til Lothar Von Knorrs Folkemusikudgang var han oppe på 40 elever.
skole i Neukölln, hvor han i 3-4 måneder deltog i arbejHan sørgede også for, at der i folkemusikskolens love blev
det – ikke som interesseret tilhører eller lærer – men som
indført krav om, at lærerne enten havde Musikpædagoelev, da det var ham meget om at gøre at lære arbejdet
gisk Forenings eksamen eller en anden autoriseret eksaat kende netop i dette perspektiv. Han havde jævnlige
men, for eksempel universitetets eksamen i faget Sang.
samtalet med Lothar Von Knorr, og de to udviklede et
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For at betone, at det ikke drejede sig om folkemusik
men musik for folket, indførte man i 1939 en lille bindestreg i navnet og ændrede det til ”Københavns FolkeMusikskole”.
Godt, det kom ud!
Som komponist var Jørgen Bentzon ikke let at sætte i
bås. Carl Nielsen, hans gode ven og lærer, holdt tale ved
hans 30-års fødselsdag og sagde, at for ham var Jørgen
Bentzons musik beslægtet med Platons dialoger ved sin
klarhed, tankefylde og høje åndspræg. Bentzon har også
selv givet udtryk for, at han anså musikken for at være
et åndeligt meddelelsesmiddel. Han var et sproggeni og
beherskede mere end femten forskellige sprog. Og i sine
kompositioner skabte han ofte en smuk polyfoni, hvor
de enkelte instrumenter kom til orde på hver deres særegne sprog. Især kammermusikken havde hans interesse.
Men hans musik var ikke let tilgængelig for alle. Efter
premieren på en koncert kom hans svigermor hen til

ham og sagde: ”Ja, ja, lille Jørgen, hvis alt det dér har
været inde i dit hoved, så var det nu godt, det kom ud!”
Han fortsatte med at skrive kammermusik og orkesterværker på et højt artistisk og intellektuelt niveau
gennem hele livet. Korværkerne derimod talte umiddelbart til alle – det gælder helt fra de tidlige år frem
til operaen ”Saturnalia” i 1944. Og i forbindelse med
folkemusikskolen forekom det naturligt at lægge større
vægt på denne side af hans komposition. Efterhånden
blev det folkemusikalske arbejde hans hjertebarn. Men
Jørgen Bentzon havde problemer med, hvad man kunne
forvente af et amatørkor. Og her var ikke nogen hjælp at
hente. Han prøvede sig frem i flere omgange, men det
tog sin tid, før han var tilfreds. I den periode skrev han
mange sange og korværker, der blev medbragt som små
”gaver” til eleverne på folkemusikskolens Centralhold.
Efter Jödes forbillede ønskede han også, at de unge
selv skulle lære at komponere og ikke blot reproducere
8
musik. ”Cyklernes kor” er for eksempel komponeret

Jørgen Bentzon sammen med vennen og læreren Carl Nielsen.
Billedet er taget af Jørgens broder Poul Georg, ca. 1925

modus: august 12
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Høffding & Bentzon

8 sammen med eleverne i en hørelæretime. Der var dog
aldrig tale om rytmisk, improvisatorisk musik, som med
Sven Møller Christensen og Bernhard Christensens undervisning fik udbredelse i tredverne. Jørgen Bentzon var
en af de skarpeste modstandere af jazzmusikken. Og det
varede en del år, før den rytmiske musik gjorde sit indtog
på landets musikskoler. Finn Høffding udtalte sig dog
senere mere positivt om denne musikform. I et interview
i anledning af sin 90-års fødselsdag, siger han om Sven
Møller Christensen og Bernhard Christensen: ”Det var
aldeles glimrende undervisning, de gav på grundlag af
jazz og andre former for rytmisk musik”.
Hele familien var involveret
Men hvordan var det mon at være elev på landets første
musikskole?
Det fortæller blandt andre Arne Topp om i et mindeskrift
for Jørgen Bentzon, der døde i en alder af kun 54 år:
”Det var en lykkelig stund, da Jørgen Bentzon og Finn
Høffding bestemte sig til at sætte en væsentlig del af
deres arbejdskraft ind på løsningen af det folkelige
musiklivs problemer”.
”Uden at de satte deres autoritet på spil, gav de os fornemmelsen af, at de var vore ældre venner, og vi mødtes
for sammen at dyrke den kunst, som det var deres livssag
at arbejde for”.
Det fremgår tydeligt, at livet i folkemusikskolen var meget mere end et par ugentlige undervisningstimer. De
engagerede ledere tog eleverne med på søndagsudflugter, weekendture og sommerferierejser.

Sommetider gik turen til Jørgen Bentzons gæstfrie
forældre i Hornbæk eller til familiens hus i Tisvildeleje,
men også udlandsrejser – blandt andet til Prag – var
på programmet. Jørgen Bentzons kone, Michala Weis
Bentzon, deltog altid som den aktive turleder; hun arrangerede sangkonkurrencer, kompositionskonkurrencer,
lejrsportsøvelser og meget mere. Og også ægteparrets
børn tilbragte adskillige af deres ferier i selskab med
folkemusikskoleeleverne.
Inspiration fra Norge og Sverige
I tiden omkring 2. Verdenskrig engagerede mange af
landets toneangivende kulturpersonligheder sig i Musikpædagogisk Forening og arbejdet med den frivillige
musikundervisning. Det var udover de tidligere nævnte
(Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Carl Maria Savery og
Gunnar Heerup) også folk som Jørgen Jersild, Otto
Mortensen, Rudolf Simonsen, Poul Hamburger og Jette
Tikøb. De bidrog med deres faglige og kunstneriske autoritet til at skabe respekt om folkemusikskolernes arbejde.
De argumenterede for sammenhængen mellem bredde
og elite (en debat, der stadig er aktuel i dag), de kompo-

Folkemusikskolens elever tog i tredverne
ofte på weekendudflugter til Jørgen Bentzons hus
i Tisvildeleje. Her ses sønnen Adrian Bentzon
foran huset, sommeren 2012
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nerede værker, der kunne opføres af amatører, og skrev
hørelærebøger til brug i undervisningen.
Sideløbende arbejde Finn Høffding som formand for
Musikpædagogisk Forening ihærdigt på at få indført en
statsprøvet musikpædagogisk eksamen, hvilket lykkedes i
1940.
Senere kom fra Norge og Sverige inspirationen til den
frivillige skolemusik, der i løbet af tresserne udviklede sig
til egentlig musikskolevirksomhed for børn, med fag som
instrumentalundervisning, kor, orkester og musikforståelse. Og hvor folkemusikskolerne var i privatregi, opstod
der nu mange kommunale musikskoler med tilknytning
til folkeskolen.
Ud over skolernes egne musiklærere blev også musikpædagoger og musikere efterhånden inddraget som
undervisere.
Finn Høffdings vision
Helt tilbage i 1948, da Musikpædagogisk Forening fyldte
50 år, havde Finn Høffding en vision om et uddannelsessystem i musik med sammenhæng fra børnehave til gymnasium – og med tyngdepunkt i folkeskolen. Undervisningen skulle varetages af statsprøvede musikpædagoger.
Han forestillede sig en musisk skole, hvor korsang og orkesterspil naturligt ville indgå. Instrumentalundervisningen
skulle foregå i skoletiden, og de, der ikke deltog, kunne
beskæftiges med ekstra tegning, sport eller lignende.
Alle skoler skulle naturligvis have et skolekor og et skoleorkester, som kunne optræde ved alle festlige lejligheder.
Han udfærdigede en plan for musikopdragelsen, sådan
som den efter hans mening burde være organiseret i et
virkeligt demokratisk samfund, hvor musikken skulle blive
folkets eje.
I dag, 64 år senere, er der igen sat fokus på samarbejdet
mellem folkeskole og musikskole med kulturministerens
udspil til en musikhandlingsplan for 2012-2015. Og
hvem ved, om den fremsynede Finn Høffdings visioner
endelig vil blive til virkelighed her i det 21. århundrede.

Kilder
• Morten Topps artikel om Jørgen Bentzon (1978)
• Orla Vinthers rapport ”Musikkonservatorierne
og musikskolerne” (1997)
• Musik og Samfunds jubilæumskronik, udgivet
af Københavns Folke-Musikskole 1942
• Tak til Jørgen Bentzons søn, Adrian Bentzon,
for samtale samt lån af foto og
• ”Mindeskrift over Jørgen Bentzon”, udgivet 1957
af Arne Topp og Karl Clausen ■
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Fire initiativer
skal styrke
musikskoleområdet
Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet at iværksætte fire initiativer, der skal
øge sammenhængen mellem de mange
forskellige initiativer på musikskoleområdet.
Målet er at skabe en helhedstænkning på
musikskoleområdet, lige fra det brede kommunale musikskoletilbud over talentudviklingen til de musikalske grundkurser.
De fire initiativer er:
1. Forenklet lovgrundlag for musikskolerne
2. En bekendtgørelse for musikskolerne, der
erstatter de vejledende retningslinjer
3. Formulering af nationale målsætninger for
området
4. Etablering af en platform for videndeling.
Musikudvalget har henvendt sig til kulturministeren med ønsket om at få revideret musikskolernes lovgrundlag. Udvalget ønsker blandt andet
at få forenklet musikloven og at få afskaffet
Bekendtgørelsen for Musikalske Grundkurser.
Udvalget er desuden kommet med forslag til en
bekendtgørelse for musikskoler, som erstatter
de nuværende vejledende retningslinjer samt en
afskaffelse af de vejledende standardvedtægter
for musikskoler.
Musikudvalget har formuleret en række Nationale målsætninger for musikskoleområdet.
Se de nationale målsætninger på www.dmpf.dk
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WILHeLM HaNSeN MuSIK

Finn Kornebæk

Spil klaver med Finn
– for begyndere og øvede
i alle aldre
20 melodier arrangeret for klaver

Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms)
Becifrede klaverarrangementer med fingersætning
Satserne i dette hæfte er tænkt som et supplement til
klaverundervisningen og selvstudium for begyndere
og øvede elever i alle aldre. Melodierne er ikke
det gængse repertoire i klaverskolerne, men netop
på grund af bredden og variationen af de valgte
melodier, burde der være noget for enhver smag –
også selv om man ikke går til undervisning mere.
Indhold
Blues in C · Can’t Buy Me Love · Det var en lørdag
aften · Greensleeves · Klaverstykke nr. 1 · Like My Wife
· Love Story · Memory · Mercy, Mercy, Mercy · My
Heart Will Go On · Nocturne · Oh, I Love You ·
Please, Say That You Love Me · Puff The Magic
Dragon · Riverside · Speak Softly Love · Tom Dooley ·
Tuxedo Junction · Yesterday
Cd med alle arrangementer indspillet af Finn
Kornebæk er vedlagt.

20-07-2012 15:14:55

BØRNENES FAVORITTER 2

Børnenes Favoritter 2
BØRNENES
FAVORITTER 2
Redigeret af Linda Lehun
Illustreret af Anne Lassen

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 repertoire 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 illustreret. Becifret melodilinie med tekst.

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på klaver
Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)
Bog (spiralryg) med cd
Jazzbecifring på klaver afstikker en stribe retningslinjer, som kan afmystificere
processen melodi + jazzbecifring. Den
vedlagte cd indeholder samtlige numre i
bogen – indspillet af forfatteren selv.

Jens Hartmann og
Hans Ulrik

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

Lær at spille
saxofon 2

Lær at spille

SAXOFON 2

Vejl. pris kr. 259,00
(inkl. moms)

alverdens melodier
& improvisation
2

cd’er

Vedlagt bogen er to
cd’er

vedlagt

WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofonskole_2_omslag.indd 1

26/01/12 12.02

SPIL DANSK DAGEN

VÆR MED PÅ

2012
I 2011 havde Spil Dansk Dagen 1.232 tilmeldte arrangementer, og Spil Dansk Dagens sekretariat håber, at
mange har lyst til at være med igen, når den danske
musik fejres for 12. år træk.
Der bliver nu åbnet mulighed for, at der kan afholdes
Spil Dansk-arrangementer både i uge 42 (efterårsferien)
og uge 43, nærmere bestemt fra og med mandag den
15. oktober til og med søndag den 28. oktober.
Disse optakts- og "hale"-arrangementer skal have
tydelig sammenhæng med Spil Dansk-konceptet og
selve Spil Dansk Dagen, eksempelvis i form af koncerter, workshops, fællessang eller lignende, en del af en
turné, et workshopforløb, eller en del af et større lokalt

Spil Dansk Dagen afvikles igen i år
– som altid – den sidste torsdag i
oktober, så sæt allerede nu kryds
i kalenderen
torsdag den 25. oktober 2012

program, som hænger sammen med, kulminerer eller
starter på Spil Dansk Dagen.
Det er dog stadig på selve Spil Dansk Dagen, torsdag
den 25. oktober, at langt størstedelen af arrangementerne finder sted, og det er på denne dag, at DR og
en lang række større og mindre radioer udelukkende
spiller dansk produceret musik
Musikken skal naturligvis være skabt af danske komponister og sangskrivere, og den kan være i alle genrer og
på alverdens sprog.
Læs mere – og indtast egne Spil Dansk Dagen-arrangementer på www.spildansk.dk ■

Urafstemning
Resultatet af den netop afholdte urafstemning om to forslag til ændring
af DMpF’s vedtægt blev flg.:

✗

Forslag 1: 175 stemmer for, 1 stemme imod, 3 stemmer ugyldige
Forslag 2: 173 stemmer for, 3 stemmer imod, 3 stemmer ugyldige.
Forslagene kan ses på vores hjemmeside www.dmpf.dk.
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Børn spiller ny musik

Fotos: Michael Møller
& Jesper Gilbert Jespersen

En lyttenøgle til ny
kompositionsmusik
Mange musikere og musikundervisere vil sikkert mene, at den klassiske musik har
trange kår blandt børn og unge i dag. Og når det kommer til ny klassisk kompositionsmusik, står det endnu værre til. Den ny kompositionsmusik glimrer ofte ved sit fravær
i mediebilledet, på musikskolen og i folkeskolen. Men hvordan fange børn og unges
Af Birgitte
interesse for ny kompositionsmusik?
Antonius
Ved at lade dem skabe musikken selv! Sådan har man i hvert fald gjort i Rudersdal
Kommune. Her løb projektet ”Børn og unge spiller Ny Musik” af stabelen i foråret 2012.
Formålet med projektet var at lade børn i folkeskole og musikskole stifte bekendtskab med ny kompositionsmusik. Og vigtigst af alt; at det enkelte barn får en personlig kontakt til både musikken og
komponisten.
Det var Rudersdal kommunes Kulturudvalg, der modtog
en idé fra den lokale komponist Mogens Christensen og
Foreningen Ny Musik i Birkerød. Børn i lokalmiljøet skulle
arbejde tæt sammen med komponister og være med til
at skabe musik. Det blev efterfølgende til et tværgående
projekt med Rudersdal Musikskole, to folkeskoleklasser
og lokale komponister, støttet af Rudersdal Kommune,
Statens Kunstfond og Dansk Komponist Forening.

Rudersdal Musikskole med vicemusikskoleleder Michael
Møller i spidsen – i samarbejde med Mogens Christensen
– gik i gang med at udvikle projektet, og de inviterede tre
andre komponister: Niels la Cour, John Frandsen og Axel
Borup–Jørgensen, samt to folkeskoler, med i projektet.
Desuden indgik værker af den afdøde komponist Bjørn
Hjelmborg, da hans gravsten står på Søllerød Kirkegård,
og derfor må anses for at være ”lokal komponist”.
”Rudersdal Musikskole har et fast samarbejde med
folkeskolen her i kommunen. Derfor valgte vi at kontakte
to musiklærere fra henholdsvis Toftevangsskolen og
Trørødskolen, som vi i forvejen kender som ildsjæle. På
musikskolen blev Rudersdal Strygerne, Juniorblæserne,
blokfløjteensemblet og klaversolister inddraget i projektet,” fortæller Michael Møller.
Projektet blev gennemført som en række workshops med
musikskolens orkestre, en 1.–2. klasse på Toftevangsskolen og en 4. klasse på Trørødskolen, med efterfølgende
koncerter.
Komponisterne stod for de forskellige workshops.
Mogens Christensen, John Frandsen og Niels la Cour
var i det tidlige forår i dialog med musikskolens elever
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Byggestensmetoden

og musiklærere i orkestrene, hvor de vejledte i indstuderingsfasen af deres egne værker.
”Orkestrene på musikskolen arbejdede med hver deres
komponist. Men med vidt forskellige tilgange. John
Frandsen præsenterede Juniorblæserne for et værk
han havde skrevet specielt til dem. Tilsvarende mødte
Mogens Christensen op med en båndoptager og bad
Rudersdal Strygerne om at komme med nogle musikalske idéer. Her var hvert medlem af strygerorkesteret selv
med til at udvikle musikken. Mogens optog idéerne og
indarbejdede dem i et værk, han havde skrevet til dem.
Det blev til den nye komposition, ”Passatoni,” siger
Michael Møller.
Mogens Christensen gik på den måde ind i et arbejdsfællesskab med Rudersdal Strygerne.
”Arbejdsfordelingen var, at jeg bad dem om at levere
det musikalske stof. Derefter tog jeg hjem og arbejdede
videre med deres idéer. Og til sidst fremførte de det
nyskrevne værk, som var deres egen musik. Det kom der
et helt anderledes musikstykke ud af. Noget man ikke
havde hørt før. Jeg forholdt mig til det stof, de havde
modus: august 12

Metoden, der primært blev benyttet i
projektet, kaldes for byggestensmetoden.
Her finder man elementer fra et allerede
eksisterende værk, f.eks. melodiske fraser,
rytmer eller en bestemt form. Eleverne spiller
og komponerer deres egen musik ud fra de
valgte fraser, rytmer eller form, under vejledning af en musikkyndig voksen. Det er ikke
meningen, at elevernes musik skal lyde som
selve værket, men i stedet har de komponeret videre på de musikalske elementer fra
værket. De genskaber det konkrete værk.
I ”Passatoni” blev samme princip brugt,
hvor eleverne fyldte fermaterne ud med en
genskabelse af det allerede eksisterende
musikalske stof.
Idéen med at genskabe musik har vist sig at
være en effektiv måde at få ny kompositionsmusik ind under huden hos både elever fra
folkeskolen og musikskolelever.
”Eleverne får et eget ejerskab til musikken.
Det er en meget mere dynamisk måde at
komme ind i det musikalske stof på. Man
mærker musikken selv,” siger Michael Møller.

8
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8 givet mig, og udviklede det. Men strygerne kunne hele

”Børn er umiddelbare. De gør det hele naturligt. Det står
og falder dybest set med lærerens ambitioner. Derfor
skal man ikke være bange for at stille krav til dem som
medskabere af musikken. Børnene kaster sig jo bare ud i
at komponere som det naturligste i verden”.

tiden genkende deres musik,” siger Mogens Christensen.
De samme arbejdsmetoder gjorde sig gældende på de to
folkeskoler, hvor John Frandsen og Mogens Christensen
lavede workshops. Oplæg og samtaler med børnene om
at lytte til ny kompositionsmusik vekslede med aktivt
skabende workshops. John Frandsen præsenterede ny
kompositionsmusik og billedkunst, hvor der opstod en
synergi mellem de to kunstarter, og eleverne lærte at
lytte til musikken. Mogens Christensen lavede musikalske forløb med udgangspunkt i ”Passatoni”. Der var
indlagt fermater i musikværket, hvor folkeskoleeleverne
havde mulighed for at byde ind med deres idéer.
Fælles for alle de medvirkende var, at de fik mulighed for
at møde komponisterne og komme i dialog med dem.
”Det er vigtigt med den menneskelige kontakt. Der er
pludselig sat en person ind mellem musikken og de udøvende, og de ved, at musikken er skabt til dem. Musikken bliver meget mere personliggjort på den måde. De
kan jo sagtens møde komponisten på gågaden,” siger
Mogens Christensen.
Åbne overfor den mest syrede musik
Jesper Gilbert Jespersen deltog i projektet med tre 1.
klasser fra Toftevangsskolen, hvor alle elever var med til
at skabe og opleve ny kompositionsmusik. Og han oplevede ikke problemer med, at de yngste elever i projektet
arbejdede med ny musik.
”1. klasserne er åbne overfor den mest syrede musik.
Problemet opstår først på de ældre klassetrin, hvor deres
musikbegreber bliver mere isolerede. Men når man
arbejder med denne type musik fra 1. klasse som i dette
projekt, kan det være med til at holde dem mere åbne,”
siger Jesper Gilbert Jespersen og fortsætter:

Men det er ikke kun kendskabet til den nye kompositionsmusik, som er i centrum. Projektet svarer nemlig også
til de tre fællesmål i folkeskolens musikundervisning:
Musikforståelse, musikudøvelse og musikalsk skaben.
”Da John Frandsen besøgte klasserne, lyttede de til noget af den musik, han har skrevet. Børnene lyttede åbent
og kunne udtrykke sig om det, de hørte. De prøvede at
forklare musikken med inspiration fra de billeder, som
John Frandsen medbragte. Det var alt fra billeder af
poetiske blomsterverdener til billeder af det ydre rum.
Børnene fik kendskab til den tidsperiode, hvori musikken var komponeret, og hvordan musikken kan fungere
i samspil med anden kunst. De oplevede, at musik kan
være andet end popmusik, så det bidrog i høj grad til deres musikforståelse,” fortæller Jesper Gilbert Jespersen.
Musikudøvelse og musikalsk skaben fik klasserne stiftet
bekendtskab med, da Mogens Christensen sammen
med børnene skabte tre forskellige kompositioner. Her
brugte han musikalske elementer fra Rudersdal Strygernes musikværk ”Passatoni”. Børnene arbejdede med
rytmer fra værket og skabte ud fra dem deres egen
musik. De brugte bl.a. rytmerne på forskellige instrumenter.
Hver 1. klasse blev inddelt i grupper, som arbejdede
med hver sin rytme. Samtidigt arbejdede hver klasse
med hver sit parameter: Klang, tonehøjde og andre
musikalske elementer, eksempelvis dynamik.
”Børnene fik en helt ny oplevelse af musik. Foruden at
komponere deres egen musik, lærte de også om instrumenternes klangmuligheder og sammenspillet. De lærte
lidt om at notere deres musik og indspille den, og ikke
mindst at forfine det musikalske udtryk. Det var en helt

”Passatoni” blev opført til koncerter
på Toftevangsskolen, Trørødskolen og
ved Musikskoledage i Tivoli. Desuden
spillede musikskoleeleverne ny musik
til en koncert arrangeret af Ny Musik
i Birkerød, hvor der også blev spillet
værker af bl.a. John Frandsen, Niels la
Cour, Axel Borup-Jørgensen og Bjørn
Hjelmborg.
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Rudersdal Kommunes Kulturudvalg
modtog idéen til projektet ”Børn og
unge spiller ny musik” af professor i
musikformidling Mogens Christensen
og foreningen Ny Musik i Birkerød.
Rudersdal Musikskole arbejdede efterfølgende videre med idéen i samarbejde med
Mogens Christensen.
Fra musikskolen deltog Rudersdalstrygerne, Rudersdal
Juniorblæsere, Flauto Grande samt klaversolister.
Fra folkeskolerne deltog elever i 1. og 2. klasse fra Toftevangsskolen med deres lærer Jesper Gilbert Jespersen,
og elever fra Trørødskolens 4. klasse og deres lærer
Linda Lehun.

anderledes form for musikudøvelse,” siger Jesper Gilbert Jespersen, som ikke er i tvivl om, at projekter som
dette også gavner børnenes sociale kompetencer. De
enkelte grupper i klasserne skulle arbejde fælles om at
skabe et musikstykke. Og til sidst skulle alle tre klasser
sætte deres musik sammen. Lærerne havde på forhånd
inddelt grupperne, så der i hver gruppe var en elev, der
var god til at få idéer, og en, der kunne holde styr på og
strukturere idéerne.
”Børnene fik oplevelsen af, at de indgik i et fælles hele.
De lærte, at selv de mindste toner på de mærkeligste
instrumenter er vigtige for musikken som helhed. Det
enkelte barn var en vigtig del af helheden. Det er efter
min opfattelse vigtigt, at der også er fokus på fællesskabet i folkeskolen. Der er meget fokus på det enkelte
individ i de disse år, men i dette projekt får børnene en
oplevelse af, at der også er stor kvalitet i fællesskabet,”
siger Jesper Gilbert Jespersen.

positionsmusik er derfor stort set ikke-eksisterende. Vi
er blevet vænnet af med at lytte til den,” siger Mogens
Christensen, der mener, at der skal ske en vitalisering af
formidlingen af den nye musik.
”Det handler om at gøre folk nysgerrige omkring den
nye kompositionsmusik. Vi kan godt gå på Louisiana
og se provokerende kunst, eller læse nye bogudgivelser med et anderledes formsprog, men den samme
interesse gælder ikke for den nye musik. Derfor skal
komponister og musikundervisere ud at skabe interesse
for den. Her handler det ikke om, at man skal fortælle,
at Per Nørgaard er god at lytte til. Eller formidle musikken via en skolekoncert, hvor man blot taler om det.
Det bliver hurtigt for teknisk og kedeligt. Det handler
meget mere om, at børn og unge får et medejerskab til
musikken. At de får en lyttenøgle til, hvordan man kan
lytte til den nye musik. ”Passatoni” var noget jeg skabte
sammen med Rudersdal Strygerne.

Medejerskab og lyttenøgler
Med de gode erfaringer i Rudersdal burde vejen være
banet for, at børn og unge bliver mere åbne overfor den
nye kompositionsmusik. Men hvorfor stifter eleverne i
folkeskolen og på musikskolen ikke særligt ofte bekendtskab med den nye kompositionsmusik?

Hvis jeg selv havde skrevet stykket og præsenteret det
for dem, ville de synes det var noget mærkeligt musik.
Det refererede ikke til noget genkendeligt. Men her
kom musikken ind under huden og var ikke blot mærkelige rytmer og klange. Med det stykke i ørerne kan de
lære at lytte til ny musik på en mere åben måde,” siger
Mogens Christensen og slutter:

”Problemet er, at børn og unge stort set aldrig bliver
præsenteret for ny musik. Det er generelt ikke noget
man underviser i, og derfor har de ikke mulighed for at
møde det.
Ny kompositionsmusik bliver ofte kun spillet ved klassiske musikfestivaler, hvor der måske dukker 30 publikummer op. Og som en anden loge, er det ofte de
samme koncertgængere, der møder op. DR spiller ikke
særligt meget ny musik længere, og der er ikke meget
salg i udgivelser med ny kompositionsmusik. Ny kom-

”Det var ikke et projekt med et på forhånd fastlagt succeskriterium og arbejdsplan. Visioner kan være planlagte før et projektforløb. Men her blev visionen skabt
undervejs. Det var i virkeligheden et eksperiment: Hvad
kan alle de involverede kræfter tilsammen?
Vi oplevede, at børnene og de unge kunne en masse.
At de har noget at sige, og kan forholde sig personligt
til musikken. Her var de nemlig uden omklamrende
voksenfortolkning.
Her fortolkede de selv!” ■
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Nyudgivelser
BØRNENES FAVORITTER 2
12 temasange
Dette andet bind i sangbogsserien Børnenes
Favoritter præsenterer et bredt repertoire
på 131 sange, spændende fra den danske
salmeskat over ”Jens Vejmand” og ”Jutlandia”
til ”Postmand Per” og med bidrag fra så forskellige sangskrivere som Sigurd Barrett, Carl
Nielsen, Halfdan Rasmussen og Kim Larsen.

Redaktion: Linda Lehun
Illustrationer: Anne Lassen
Pris: Bog, gennemillustreret
(156 sider): kr. 199,- (vejl.)
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk
DJ

DIFFERENTIERING i musikundervisningen
Musikdidaktik 4
Teoretisk og praktisk bog om, hvorfor og
hvordan undervisningsdifferentiering kan være
et bærende princip i musikundervisningen.
Bogen henvender sig til studerende og musiklærere med interesse for at udvikle egen
praksisteori.
Materialet er i to dele; første del beskriver og
diskuterer relevante perspektiver på differentieringsbegrebet – anden del er en konkret
anvisning på, hvordan teoretiske områder med
fokus på improvisation, ekspressive aktiviteter,
puls og rytme samt IT-baseret undervisning

kan overføres til praksis.
Forfatter: Annelise Dahlbæk
Illustrationer: Laila Bell
Pris: Bog, gennemillustreret
(338 sider): kr. 260,- (inkl. moms)
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

År-vågne viser
13 sange om årstider og oplevelser
År-vågne viser er det tredje hæfte i en serie
med sange og tekster af Jesper Kallesøe og
Erik Sommer.
Sangene indeholder fortællinger om alle årets
12 måneder – den 13. sang fortæller om
årstiderne.
Materialet indeholder klaversats, melodi m.
becifring, spillestemme, klaverstrums og percussionsskema.
Alle sange findes indspilles på cd.

Musik: Erik Sommer
Tekst: Jesper Kallesøe
Illustrationer: Gitte Klokker
Pris: Bog, gennemillustreret (64 sider),
uden cd: kr. 140,- (inkl. moms)
Bog, gennemillustreret (64 sider),
med cd: kr. 220,- (inkl. moms)
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

Musikere på den tilhørende cd: Mette Jakobsen (sang), Lise Sommer (kor & div. instrumenter) og Erik Sommer (klaver).
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byder velkommen
Ny medarbejder på sekretariatet:
Inger Bjerrum Bentzon er pr. 1. august 2012 ansat i en fuldtidsstilling som Faglig Sekretær, ligesom hun skal varetage
funktionen som Redaktionssekretær på MODUS.
Inger Bjerrum Bentzon har i en årrække haft deltidsansættelse
på sekretariatet, ligesom hun frem til sin fuldtidsansættelse
har varetaget en række politiske poster i foreningen, herunder
som næstformand.

Foto: Siri Anna Flensborg

KOMPOSITIONSWORKSHOP

ORKESTERWORKSHOP

»New Music Days«
– dage med ny musik til musikskoleelever

Orkesterforberedelser
i Holstebro

Ny musik kan være mange ting. Kun fantasien sætter
grænser, og det er dén, kompositionsworkshoppen i
København tager udgangspunkt i. De unges musikalske
nysgerrighed vil samtidig blive pirret og udfordret, for
hvad er ny musik egentlig for en størrelse?

Orkestermusikken giver adgang til den klassiske musiks
bredformat og de store følelser. Men orkesterspil er
også lig med socialt samvær. Ikke underligt er det
lykken at spille i orkester for mange unge. Med
OrkesterWorkshop Holstebro får de mulighed for at
skabe kontakt på tværs af alder, orkester og instrument.
Samtidig overværer de en særlig koncert med Aarhus
Symfoniorkester og kommer til at opføre koncerter for
hinanden i Holstebros nye koncertsal sammen med
DUEN (Danmarks Ungdoms Ensemble). Dirigenten
Morten Ryelund er kunstnerisk leder af workshoppen,
som Musik & Ungdom har skabt i samarbejde
med Holstebro Musikskole og Orkesterefterskolen
og placeret i forbindelse med Holstebros egen
musikfestival, »Klassiske Dage«.

Musik & Ungdoms »New Music Days« er en workshop,
der henvender sig til musikskoleelever i alderen 12-16
år. Målet er at give de unge en fornemmelse af den
nyskrevne kompositionsmusik ved at inkludere dem i
den proces, det er at skrive og spille ny musik. Deltagerne
vil både komme til at fungere som komponister og
musikere ved minifestivalens afsluttende koncert, der
ligger på Spil Dansk Dagen.

»New Music Days«, afholdes
d. 24.-25. oktober 2012
på Københavns Musikskole.
Læs mere på www.musik-ungdom.dk

modus: september 12

OrkesterWorkshop Holstebro
afholdes på Orkesterefterskolen
i Holstebro d. 5.-6. oktober 2012.
Læs mere på www.musik-ungdom.dk
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En skolemusi
4.-7. klasse

DIFFERENTIERING

1982.
Lærer fra Kolding Seminarium
i musik,
Underviser i folkeskolen
dansk og engelsk.
skriftlige
Har udgivet læsebøger,
r,
danskbøger, skolekomedie
til
rockmusicals og skrevet
forskellige revyer.

Syng og spil selv

til sammenspil i 2.–6.
Ny metodik med 8 sange
progression for den
klasse med niveaudelt
enkelte.
til at øve fremad mod
Materialet stimulerer

n

i musikundervisninge

Sang:
Publikationer på Dansk
• Olsen & McNicecream
• Spil En Sketch
Til Byen
• En Mumie Kommer
• Jackpot Johnny
• Snedsted Grand Prix
Rock’n Roll Show
• The Great Andrup
Swing
Prins
Og
Rock
Prins
•
Nu, Ylva?
• Skal Vi Have Lagkage

og JESpEr kallESøE

Musikdidaktik 3

De indeholder fortællinger
året op og fortæller om vejret,
nogen. Den 13. vise samler
fortæller om noget og om
der hører årstiderne til.
og grønsager og alt, hvad
sangbare
med Erik Sommers enkle og
sprog giver sammen
rforening
finurlige og kloge
ernes Musiklære
Jesper Kallesøes på én gang“Seminari
musikundervisning.
sange til den obligatoriske
t tiltag til en
melodier er friskt bud på nye
imødeser et konstruktiv
a. Alle
klaverstrums og percussionskem
for musiklære
spillestemme,rstuderbecifring,
didaktikse
melodi medrie
Hæftet indeholder klaversats,
og musikundervisere”
sangene er indspillet på CD.ende

+ cd
Syng og spil 3 – med noder
at spille efter
Sange, som man lærer
noder til + metodik

Jesper Gilbert Jespersen

Syng og spil 4
+ cd
Lav numre med noder
Spil til sange efter noder.
+ metodik
Lav og arranger numre
+ cd
Syng og spil med blokfløjte
nter, lette
Sange med fløjtearrangeme
og lidt sværere stemmer
+ cd
Syng og spil Rock og rytmer
sammenspil
Numre til sang og rytmisk
med kor
+ cd
Syng og spil mer’ på øret
virker
Flere enkle sanghits, der
(D, G, A7 m.m.)
+ cd
Syng og spil Korkester
til klasse,
En- og flerstemmige sange
kor og orkester
+ cd
Syng og spil med de store
og valgfag.
Ideer til musik i 5.-6. kl.
musical m.m.
metodik, sammenspil,
Syng og spil selv + cd
eget niveau, frem
Hvert barn øver selv på
mod fælles sammenspil

Af samme forfatter:

pEr KAllESøE
EriK SommEr · JES

År-vågne viser

Nisse Grandprix +cd
kan spilles af
Munter julemusical, som
store og små

oplevels er
13 sange om årstider og

Hæfte med eller uden
B-1063
ISBN 978-87-7612-756-5

Sangbog uden cd · B-1060
Sangbog med cd · B-CD-1060

Vejledning til 1 og 2
r og
Metodik med spilleanvisninge
forslag til undervisning

m.m.
Syng og spil selv
improvisation og komposition
efter noder. Nodelære,
Elevhæfte. Spil til sange
56-5
B-1063, ISBN 978-87-7612-7
til hæfte 10:
audio-cd med sangene
Til materialet hører en
57-2
FM-CD-1063, ISBN 978-87-7612-7

Jesper Kallesøe og Erik Sommer.
De

er en samling
viser gør det:
År – vågne viser
12 måneder, sådan som rigtige
og hændelser igennem årets
stemninger, lege, frugter

Publikationer:
2
• Rytmeposten 1 og
• Strøm på!
• Mer’ Strøm på!
På!
• Endnu Mer’ Strøm
• Olsen & McNicecream
• Spil En Sketch
Til Byen
• En Mumie Kommer
• Snedsted Grand Prix
Rock’n Roll Show
• The Great Andrup
Swing
• Prins Rock Og Prins
Nu, Ylva?
• Skal Vi Have Lagkage

cd
Syng og spil på øret 2 +
og 3 akkorder
Bygger videre med G-dur

hinanden.
til cd’en.
eller i ”ordnet kaos”, evt.
Børnene øver hjemme
er mest behov.
rundt og støtte, hvor der
fælles udtryk.
Læreren er fri til at gå
det hele sammen til et
på hvert sit niveau, sættes
Når alle har øvet noget
virker.
for numre, der hurtigt
.
Bogen imødekommer behovet
musikalsk arbejde og improvisation
Der lægges op til skabende
t i fælles mål 2 og inder tager udgangspunk
kan
og spil-serien - en metodik,
lse og evaluering. Den
musikforståe
Bogen er en del af Syng
skaben,
musikudøvelse, musikalsk
rotation, bevægelse,
tegrerer arbejdet med
kan bruges til kor, gehørspil,
de andre hæfter. Sangene
bruges uafhængigt af
m.v.
mulighed for at øve selv
musiklære, nodespil, improvisation
Elevhæftet giver børnene
støtte i indstuderingen.
Cd’en er en værdifuld
andre.
hjemme og sammen med
ng.dk
Tlf. 97 12 94 52. www.dansksa
ved henvendelser til forlaget.
Syng og spil-serien fås

genrer.

med 13 helt nye sange af

cd
Syng og spil på øret 1 +
(D og A7)
Sange med 2 akkorder

Syng og spilselv

højere personligt niveau.
n, som kører
Læreren lettes i indstuderinge
hinanden.
børnene arbejder og hjælper
mere af sig selv, mens
på gehør.
udenad efter teksten og
Børnene lærer sangen
for rundgangen.
cd og får en fælles forståelse
De hører musikken på
får de relevante spillesider.
spiller hvad, og børnene
i progression efter
Der besluttes hvem, der
som muligt med flere niveauer
intuitivt selvinstruerende
Disse sider er lavet så

Jesper Gilbert Jespersen.
er.
Uddannet folkeskolelær
Har undervist i sang og
spil i folkeskole, højskole,
friskole og musikskole.
Kursusinstruktør. Kor- og
blokfløjtestævner for børn.
mange
Aktiv musiker i

John Halskov:
1977.
Lærer fra Århus Seminarium
Underviser i folkeskole,
ungdomsskole og musikskole. e,
Guitarist i mange sammenhæng
bands og studie.
Kursusholder, bl.a. Rødding.

Masser af begejstrede musiklærere har taget Syng
og spil-seriens principper til sig:
• Syng alt udenad – også rytmer, før de spilles
• Bevægelse, der bundfælder rytmen i kroppen
• Enkel rytmik tilpasset det enkelte barn
• Lette rundgange – lige til at spille
• Rotation: Alle lærer mange instrumenter
• Alle spiller til cd’en, læreren er fri til at hjælpe
• Syng og spil uden cd, arranger m. soloer
• Indstudér hurtigt og syng og spil for andre!

Syng og spil selv

Annelise Dahlbæk
Per Bertelsen:

År-vågne viser · Erik SommEr

e Dahlbæk

teoretisk og praktisk
kundervisningen er en
ntiering kan
hvordan undervisningsdiffere ervisningen.
musikund
ædagogisk princip i
re med interig til studerende og musiklære teoretiske
gennem
egen praksisteori, dels
t, dels gennem konkrete
ferentieringsbegrebe
der konkretiserer,
ngsdifferentiering i praksis, kan inkludere
i musik
ntieret undervisning
klasse.
ed i den heterogene
af perspektiver på
n præsentation og diskussion
anvises en variation
grebets aktualitet i nutiden
på musikfaglig udvikling
strategier med henblik
eder, og elever med
er har faglige vanskeligh
ninger.
og diskuterer reto dele. Første del beskriver
ebet. Anden del er en
ver på differentieringsbegr
områder kan overg på, hvordan de teoretiske
med fokus på:
on
e aktiviteter
me
musikundervisning

Per Bertelsen og
John Halskov

undervisningen • Annelis
Differentiering i musik

Chicago
Cartoon

ISBN 978-87-7612-751-0

cd

ISBN 978-87-7612-752-7

Prøv Dansk Sangs splinternye
med replikker, tekster og

æsel
helt påaf Sigurd
Barrett

SHAKESPEArE
HAmlEt † WilliAm

ABONNEMENT 4 MIX

noder

Dit eget personlige abonnement med 50 % i rabat
en?
ind med skolemælk
Skal Shakespeare
for at få noget af verdens-

rE
WilliAm SHAKESPEA
Læsekursus for 2. klasse
klasse
Oplæg til drama for 2.-6.

eller skal vi tværtimod sørge
for stort til anden klasse,
magtesløshed og hævn,
Er Shakespeare og Hamlet
prinsen, der vakler mellem
Den spændende historie om
den 400 år gamle tekst.
litteraturen ind fra starten?
gendigtet med respekt for
et oplæg til at
store som små. Her er historien
fascinerer alle mennesker,
nye sange om tragedien, samt
læsekursus for 2. klasse, fem
Hamlet indeholder et 3 ugers
– 6. klasse.
eller dukkeanimation i 2.
opføre Hamlet som teater

Skoårgangsteam på Peder Syv
CurriCulum
Byrholt Nielsen arbejder som
n.
Karsten Kristiansen og Peter
en vigtig del af undervisninge
List Nissen
learning, musik og drama
Bjarne lauridsen,
Musik: Annette
dramahæfterne
i dette team er cooperative
Sjælland.
len i Viby
på forlaget Dansk Sang udgivet
Witzel
Nordbo
: Stina
Byrholt Nielsen har tidligere
Tekst og illustration
Karsten Kristiansen og Peter
”Wendy, fortæl os et eventyr”.
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ud ad
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Hæfte uden cd: B-1067

klange 1
Skriv sange ... Komponér

Tre utrolige
fortællingerEn konge

Mogens

Skiftende
tider og toner
Jacobsen
om 12 temasange · Anders
Noget at synge hjem

Den store Moses

toner
Skiftende tider og

, tekster og noder
Manuskript med replikker

Christensen

vasket
i Videnskabet..., købt en banan...,
Måske har du allerede kigget
Blå...?
Roberta eller Bølgen Den
dine naller eller mødt Robotten
hér!
Hvis ikke... Ja, så er chancen

Komponér
lange 1
sange ... k

Skriv

bakterier,
til temaer og emner om sørøvere,
I denne bog finder du sange
med
bønder og lidt til... Der er
boligformer, robotter , fattige
Jacobsen,
om ! 12 nye sange af Anders
garanti noget at synge hjem
børn.
sangskriverkonkurrence for
den dobbelte vinder af KODAs
(klaver),
Fischer (guitar), Heine Hansen
Musikerne på cd’en er: Jacob
Rasmus Lund (trommer).
Hugo Rasmussen (bas) og
til
bagefter kan I sammen synge
Brug cd’en! Lyt og lær! Og
og meget lærerigt!
musikken. Det er let, sjovt
indeholder sangene i
cd’er
2
De
uden.
eller
cd’er
Bogen fås med 2
sammen
Lær sangene fra cd’erne, syng
versioner med og uden sang.
for din fornøjelses skyld.
med cd’erne eller lyt til cd’erne

er
Fra sære ton melodier
til særlige

Bog med cd · B-CD-1058

BE

A
K
P

Anders Jacobsen

eller uden 2
Bog · B-1057 Bog med

cd’er

ISBN 978-87-7612-745-9

Bog uden cd · B-1058
ISBN 978-87-7612-747-3

978-87-7612-748-6-0
ISBN978-87-7612-481
EAN

Hæfte med cd: B-CD-1067
musikken eller
eller uden cd. Lyt til
Bogen kan købes med
instrumentale version.
syng sangene til den

16 nye sange
ISBN 978-87-7612-765-7

ISBN 978-87-7612-764-0

12-754-1

www

ISBN 978-87-76

Hvilke målgrupper?
Alle! Skoler, musikskoler, kirker, gymnasier, børnehaver,
fritidsordninger og private, kort sagt alle med interesse for
musikpædagogik.
Hvordan bestiller jeg?
• Vælg mindst 5 bøger og/eller cd’er blandt nyhederne i “Dansk
Sang Magasinet nr. 34”.
• Få magasinet tilsendt gratis ved at udfylde kuponen nederst på
siden.
• Eller se nyhederne på www.dansksang.dk og tilmeld dig her.
• Vælg max 1 stk. af hver titel.
• Hvis du allerede har abonnement, skal du bestille forårspakken
senest den 1. maj og efterårspakken senest den 1. oktober.

Hvad koster det?
• Pris fra ca. 400 kr. + moms og forsendelse 2
gange om året.
• Prisen på pakken er variabel. Den afhænger
af, hvor mange produkter du vælger, men du
er altid sikret abonnentrabatten på 50 % i
forhold til løssalgsprisen.

pler
til eksem
Se og lyt
å
p
e
rn
fra bøge
k
nsksang.d
www.da

• Hvis du ikke selv ønsker at vælge får du
en abonnementspakke, som forlaget har
sammensat. Pris ca. 500 kr. + moms og
forsendelse 2 gange om året.

Tlf. 97 12 94 52 • Fax 97 12 94 55
master@dansksang.dk • www.dansksang.dk

Ja tak! Send mig gratis ”Dansk Sang Magasinet nr. 34”
Navn:
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Adresse:

Denne slip sendes til
Dansk Sang
Gudenåvej 162
7400 Herning
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Stillingsannoncer
Flere gode
udfordringer

LY N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E

Afdelingsleder

til Lyngby-Taarbæk Musikskole

Musikhøjskolen søger nye medarbejdere til vores
lærerteam i fagene solosang og kor.
De ledige timer er i følgende fag:
Solosang. Ca. 4 lektioner.
Teenagekor. Ca. 3 lektioner. Koret ledes af et
team bestående af to lærere, der indgår i et tæt
samarbejde med skolens øvrige korfaggruppe.
Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Detaljerede jobbeskrivelser samt yderligere
oplysninger om skolen findes på skolens hjemmeside
www.musikhoejskolen.dk. Opslaget sker med
forbehold for interne ansøgninger.
Stillingerne er til besættelse pr. 1. oktober.
Ansøgninger sendes til Musikhøjskolen, Ole Thøger
Nielsen, Smallegade 12, 2000 Frederiksberg.

Lyngby-Taarbæk Musikskole søger afdelingsleder pr. 1.
november 2012 til et spændende og udfordrende lederjob på
en veldrevet og udviklingsorienteret musikskole. Som afdelingsleder indgår du i et ledelsesteam med musikskolens leder
og skal være med til at realisere musikskolens vision om en
stadig sprudlende og dynamisk skole, der arbejder målrettet
med kreativitet, kvalitet, nytænkning og talentudvikling.
Du kan læse mere om jobindholdet og se job- og personprofil på kommunens hjemmeside www.job.ltk.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen,
fås hos Musikskoleleder Anne Juul Windahl på 45 97 36 61,
mail: ajw@ltk.dk eller hos Kulturchef Tine Vind på 45 97 30 82,
mobil: 21 67 80 36, mail: tivi@ltk.dk.
Ansøgningfrist mandag den 17. september kl.12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ad to omgange
med første samtalerunde onsdag den 19. september 2012 og
anden samtalerunde onsdag
den 26. september 2012.

Ansøgningsfrist mandag d. 10. september 2012
www.ltk.dk

...her finder du flere jobtilbud

Når du søger job hos os,
får du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse
og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik før ni afholder:

EFTERÅRSKURSUS
den 3. november 2012 kl. 10-15.30
på Esbjerg Musikkonservatorium
		

		

Inspirationskursus med Kirsten Nielsen:
”Overgangen fra rytmik til instrumentalundervisning”

				
Priser: 		
				
Medlemmer
kr. 500

				 Studerende
kr. 400
g gå
o
n
				
Ikke-medlemmer
kr. 800 incl. frokost
a
Sc
ide
s
b
e
w
il
t				
		
Kaffe og brød fra kl. 9.30.

		
		

modus: september 12

Nærmere kursusbeskrivelse og tilmelding på
www.musikforni.dk senest den 10. oktober.
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Kort nyt

EFtErUDDAnnELSE

på rytmisk Musikkonservatorium

Instrumentalt/vokalt brush-up for
professionelle, rytmiske musikere
og sangere.
Ansøgningsfrist: Mandag 1. oktober 2012
Mere info på: www.rmc.dk

Livsvarig ydelse / Musik
Statens Kunstfonds Repræsentantskab har
indstillet komponisten Birgitte Alsted til en
livsvarig ydelse på finansloven.

SCAn For InFo

Birgitte Alsted har i de seneste år primært
arbejdet med elektroakustik, installationskunst og musikdramatik.

Dansk Hørelæreforening afholder kursus om

GRADSPRØVER I HØRELÆRE
lørdag den 29. september 2012 kl. 10.00-14.00

Det engelske gradesystem præsenteres af BIRTHE SKOU, der siden 2008 har været coach i
de hørelære-discipliner, der hører til de praktiske instrumentale grade-prøver. Statens Kunstråd
støttede 2009-11 hendes forsøgsundervisning i "grade-hørelære" på Københavns Musikskole
og Sankt Annæ Gymnasium. På dette kursus gennemgår hun det engelske lærebogsmateriale,
herunder erfaringerne med at omsætte dette til danske forhold/dansk terminologi.
EPTA i Danmark har udviklet et program for Gradsprøver i Klaver på dansk, inspireret af det
engelske system, og har afholdt gradsprøver for klaverelever siden 2006. Programmet omfatter
både klaver, sammenspil, teori og hørelære.
EPTA’s program i gradsprøver præsenteres af OLUF HILDEBRANDT-NIELSEN, der som
initiativtager vil fortælle om baggrunden og udviklingen, samt erfaringer med gennemførelsen
af gradsprøver for klaver i den danske musikskolehverdag.
Bemærk ovenstående ændringer i forhold til det tidligere annoncerede kursus i MODUS i juli!
Kursussted: Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
Deltagerpris incl. frokost og kaffe: 475 kr, medlemmer af DHF og EPTA 425 kr.; studerende 175 kr.
Tilmelding og betaling senest 15. september 2012
til dhf@danskhoerelaereforening.dk. Oplys ved tilmeldingen hvorledes gebyret afregnes.
Ved E-faktura til din arbejdsplads bedes oplyst EAN nummer (13 cifre) og kontaktperson.
Netbank: Reg. nr. 9570, konto nr. 4957919761. Anfør dit efternavn.
Dansk Hørelæreforenings CVR nr. 29085145.

Bemærk kursus i november:

IMPROVE YOUR TEACHING
I samarbejde med EPTA afholdes lørdag
24.11. kl. 11.30-16.30 kursus med den
verdenskendte musikpædagog
PAUL HARRIS, professor ved Royal
Academy of Music i London. Emnerne
tager udgangspunkt i hans bøger
”Improve your teaching” og “Improve
your sight-reading”.
Kursussted: Steinway Artist Room,
Brofogedvej 10, København
Deltagerpris: 500 kr.; medlemmer af
DHF og EPTA 450 kr.; studerende 250 kr.
Der serveres snacks og drikke, men deltagerne skal selv medbringe frokost
Tilmelding senest 10.11.2012 til
eb@epta.dk. Læs mere på www.epta.dk

GENERALFORSAMLING i Dansk Hørelæreforening

afholdes samme dag kl. 14.00-15.00. Alle er velkomne! Læs mere på www.danskhoerelaereforening.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Nye regler for fleksjobbere
Regeringen har den 30. juni 2012 indgået en bred politisk aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance
om en reform af fleksjobordningen og i øvrigt også
førtidspension.
Konsekvenser for nuværende fleksjobbere
Reformen får ikke konsekvenser for nuværende fleksjobbere, så længe man er ansat i samme fleksjob. Arbejdsgiveren vil som i dag fortsat få samme tilskud til lønnen.
Konsekvenser for nye fleksjobbere
og ved skift af fleksjob
Efter den 1. januar 2013 er der imidlertid ændrede
regler for nye fleksjobbere, eller hvis man skifter fleksjob. Den væsentligste ændring er, at man fremover får
løn fra arbejdsgiveren for den arbejdsindsats, man reelt
yder. Derudover vil man få et tilskud fra kommunen,
som maksimalt kan udgøre ca. kr. 16.700 om måneden,
hvilket svarer til 98% af den højeste dagpengesats.
Størrelsen af tilskuddet afhænger dog af lønnen, idet
tilskuddet bliver nedsat med 30% af lønnen op til kr.
13.000 om måneden før skat. Hvis månedslønnen før
skat overstiger kr. 13.000, bliver tilskuddet reduceret
med 55% af ens løn.

?

Fleksjob er et tilbud til personer med
en væsentlig eller varig begrænsning i
arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller
fastholde beskæftigelse på ordinære
vilkår på arbejdsmarkedet.

I 2011 var der 68.500 fuldtidspersoner i fleksjobordningen dvs. enten i et
fleksjob eller på ledighedsydelse (svarer
til a-kasse). Meget få forlader fleksjobordningen, og hvis det sker, skyldes det
primært, at personerne tilkendes førtidspension, går på fleksydelse (svarer til
efterløn) eller går på folkepension.

?

Opmærksomheden skal henledes på, at der skal være tale
om et nyt fleksjob. Hvis man således ophører med ansættelsen pga. ansættelseskontraktens udløb, bliver afskediget eller får et nyt fleksjob hos en anden arbejdsgiver/ændrede løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver
omfattes man derfor af de nye og forringede regler.
Reformen betyder også, at man fremover kun kan få
tildelt et fleksjob i op til 5 år ad gangen, hvorefter kommunen skal vurdere, om man fortsat er berettiget til et
fleksjob. Som udgangspunkt vil der altså være tale om
midlertidige fleksjobs. Hvis man er over 40 år, kan man
dog efter det første femårige fleksjob få bevilliget et
permanent fleksjob.
Samlet set er det tale om store økonomiske forringelser,
hvorfor alle nuværende fleksjobbere grundigt skal overveje konsekvenserne ved et jobskifte.
Man kan finde yderligere oplysninger på www.bm.dk,
www.lafs.dk eller ved at kontakte sekretariatet. ■

modus: september 12
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Modus kan nu læses i sin helhed via www.dmpf.dk
Er du jobsøgende, kan du nu finde stillingsopslag på
DMpF’s hjemmeside. Linket er: http://www.dmpf.dk/
online-service/ledige-stillinger.aspx

Dansk Musikpædagogisk Forening, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

To nye tiltag på
DMpF’s hjemmeside

Scan og se de
ledige stillinger

august 12 : modus

