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Kære læser
”Tiden den er gået - med raske vingeslag”,
og MODUS er under forandring.
Indenfor de sidste par udgivelsesår har vi været så heldige at modtage mange positive tilkendegivelser for den
udvikling, bladet har gennemgået – tak for det!

Meeen!
Produktionsforholdene for de trykte medier forandres i
disse år; portostøtten til fagblade er for længst bortfaldet, og de digitale medier tilbyder en vifte af nye, interessante løsninger.
Selv et hæderkronet værk med så stolte traditioner som
Dansk Sprognævns ”Retskrivningsordbogen” vil fra 2013
udvide på nettet - her skal ligge mange af de ord, som
ikke kan finde plads i selve bogen.
Nu skal MODUS fremtidssikres, så vi kan forvalte foreningens ressourcer (læs: medlemmernes penge) på den
bedst mulige måde, og foreningens bestyrelse følger
videreudviklingen af medlemsbladet tæt.
Redaktionen har allerede så småt taget forskud på
fremtidens glæder; i den sidste tid er udvalgte artikler
løbende lagt på DMpF´ s hjemmeside, de seneste mange
numre af MODUS er blevet lagt ud i fuld længde, og vi
har stille og roligt udbygget med links til relevant musikteoretisk forskning, rapporter, overenskomstmæssige
forhold, samt eksempelvis artikelserierne ”Hvad er..?” og
”Løn & vilkår”.
Den vinkel skal videreudvikles og udbygges, og det vil få
effekt på MODUS, der fra nytår 2013 som Ole Helby orienterede om i forbindelse med dette års landsmøde - vil
overgå fra de traditionelle elleve årlige numre til nu otte
numre, koordineret med yderligere brug af hjemmesiden.

Foto: Per Bækgaard

Som et nyt tilbud til området, er vi nu begyndt at udsende fem eksemplarer af MODUS til alle musikskoler,
ligesom relevante ministerier og folketingets kulturpolitiske ordførere modtager bladet.
De kommende udgaver af MODUS vil altså fortsat blive
lagt på hjemmesiden - blandt andet for at imødekomme
vore annoncørers naturlige behov for at kunne komme
ud med stillings- og salgsannoncer så hurtigt som muligt,
uden at skulle være afhængig af deadlines. Der kan
således annonceres løbende på hjemmesiden, samtidigt
med at alle annoncer så vidt muligt også vil blive bragt i
det trykte blad.
Hele udviklingsprocessen vil føre til, at MODUS får et nyt
hjemmesidekoncept, som skal være sammenhængende i
både form, funktion & layout.
På redaktionen glæder vi os til at arbejde med de nye,
forbedrede hjemmesideværktøjer, så vi kan katalogisere
stoffet bedre og tydeligere, således at du, kære læser,
hurtigere vil kunne finde frem til lige præcis den artikel
om colourstrings, fjernundervisning, grade, music mind
games, soundpainting, omtale af en nyudgivelse – eller
hvad du nu lige går og leder efter …
Der vil i fremtiden kunne optages endnu mere fyldige
indlæg (husk selv at skrive læserbreve!), end der umiddelbart er plads til på de trykte sider, her vil artikler og
lignende så kunne optages i forkortet form. I den forbindelse vil jeg gerne lige minde om, at en redaktion har
brug for en meget opmærksom læserskare, som løbende
gør opmærksom på fagets glæder og sorger samt dagligdagens sejre og problemer!
Og så vil jeg afslutte med ønsket
om en rigtig Glædelig Jul! ■

MODUS vil fremover udkomme 8 gange om året
modus: december 12
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Hvad er ..?

Af Birgitte Schade
og Charlotte Mejlbjerg
FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Mesterlære

- et pædagogisk perspektiv
Når talen falder på mesterlære forbindes den ofte med overlevering af bestemte musikalske traditioner, som det
eksempelvis kommer til udtryk i følgende beskrivelse fra bogen ”Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
1867-1917”, hvor man om en af datidens højt værdsatte violinpædagoger Valdemar Tofte kan læse:

”Under sit Studieophold hos Joseph Joachim [...] havde Valdemar Tofte fuldt ud tilegnet sig den beundrede
Mesters ”Skole”, og han bevarede dens Lærdomme i et trofast Sind lige til det sidste, lod dem gaa i Arv til sine
mange Elever, der atter førte traditionerne videre til deres Elever. [...] Sit afgjorte Violintalent havde Tofte hos Joachim underkastet en saadan Træning, at Lærerens Metode var gaaet ham ganske i Blodet. Og når han underviste
sine Elever, var Joachims Maade at opfatte og gengive Værket paa altid afgørende for ham. Rettelser og Bemærkninger angaaende Elevens Præstation fik som Regel Form af en Ytring om hvorledes Joachim havde udført
det paagældende sted, f.eks: Man kan jo ikke sige, det er galt, men Joachim tog her opstrøg.” (Hetsch, 1917, s.53)

Beskrivelse peger på nogle af de kritikpunkter, der ofte
bliver rettet mod mesterlæren, nemlig at det er en konserverende undervisningsform, der først og fremmest
afføder imitativ og reproducerende læring. Det skal dog
her nævnes, at der også findes argumenter for, at eleven
i interaktionen med en dygtig mester vil kunne være
nyskabende og blive i stand til at gå nye - og egne veje.
Beskrivelsen peger imidlertid også på et af de træk ved
mesterlæren, der ofte betragtes som værdifuld i undervisningsmæssig sammenhæng, nemlig at der i læringssituationen ikke skelnes mellem læring og anvendelse af
det lærte. Eleven lærer gennem handling. Dette syn på
undervisning, hvis pædagogiske hovedide blev formuleret
af den amerikanske forsker og pædagog John Dewey,
sammenfattes ofte under slagordet learning by doing.

”I mesterlære lærer man af folk, som kan deres fag
og som faktisk praktiserer det. Det pædagogisk
afgørende er, at man lærer som en integreret del af
praktisk udøvelse af faget, hvor begge parter, altså
både den, som ”lærer fra sig”, og den, som selv skal
lære noget, er aktivt praktiserende”
Per Fibæk Laursen i Didaktik og Kognition (1999) s. 125
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Mesterlære som undervisningsmetode
I pædagogisk sammenhæng er mesterlære et mangetydigt begreb, der i sine yderpunkter kan forstås som:
• betegnelse for en bestemt form for uddannelsesstruktur, sådan som den findes inden for de håndværksmæssige uddannelser. Eksempelvis uddannelsen til
murer.
• metafor for den form for uformel læring der foregår,
når en novice lærer af en mere erfaren person. Eksempelvis når en mor eller far lærer sit barn at tale.
Selvom musikskolen i princippet skal kunne kvalificere
eleverne til at søge ind på et musikkonservatorium eller lignende musikuddannelse, er musikskolen ikke en
uddannelsesinstitution men en undervisningsinstitution
med et almendannende formål. I musikskolepædagogisk
sammenhæng vil mesterlære derfor først og fremmest
referere til en bestemt måde at videregive viden: Mesterlære som undervisningsmetode. En metode, der vel at
mærke kan være påvirket af mesterlæren, som den kommer til udfoldelse inden for andre formelle eller uformelle
institutioner såsom konservatorier, aftenskoler, orkestre
og selvstændige bands.
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Kathrine (lærer) og Anna (elev) står over for hinanden. De holder begge en blokfløjte i hænderne. Kathrine kigger på Anna og siger: ”For at kunne spille
de næste melodier, skal du lære at spille det dybe
C”. Kathrine viser Anna, hvordan man spiller det
dybe C på fløjten, hvorefter Anna prøver at gøre
det samme. Bagefter viser Kathrine, hvordan man
skifter mellem det dybe C og det dybe D, og Anna
prøver igen at gøre det samme. Undervejs kommer
Kathrine med instruktioner angående blæseteknik,
fingrenes placering og måder, hvorpå fløjtens bundstykke kan justeres i forhold til højre hånds lillefinger. Efter et stykke tid er udbryder Kathrine: ”Det er
rigtig fint!”. Anna har lært at spille det dybe C.

Mesterlære som undervisningsmetode kan i forenklet
form karakteriseres således:
”Først demonstrerer mesteren riktig utførelse, så
øver svennen mens mesteren korrigerer utførelsen til han er fornøyd med resultatet.” (Hanken &
Johansen 1998, s.97)
Disse karakteristika genfindes i ovenstående beskrivelse:
Kathrine demonstrerer gennem sit spil på blokfløjten,
hvordan det dybe C skal spilles, hvorefter Anna selv
prøver at spille. På baggrund af Annas spil udvælger
Kathrine nogle problemstillinger, som eleven gennem
øvning på instrumentet forsøger at løse. Efter et stykke
tid udtrykker Kathrine sin tilfredshed med resultatet og
undervisningsforløbet afsluttes.

praksis, som konstitueres af et fælles repertoire af
erfaringer, fortællinger, redskaber og måder at tackle
problemstillinger på.
Begrebet om praksisfællesskab (communities of practice) er udviklet af Etienne Wenger, som definerer det
således:”Communities of practice are groups of people
who share a concern or a passion for something they
do and learn how to do it better as they interact regularly.” (http://www.ewenger.com/theory/index.htm)
En væsentlig pointe ved begrebet om praksisfællesskab er, at læring ikke kun foregår i relation til et
bestemt undervisningsindhold, men at læring foregår i
kraft af personers konkrete deltagelse i samfundsmæssig praksis. En blokfløjteelev lærer således ikke kun at
spille blokfløjte, hun lærer også, hvordan man går til
blokfløjteundervisning i musikskolen.
• Læring foregår gennem praksis:
Mesterlæren repræsenterer en form for læring, hvor
der ikke er en adskillelse mellem læring og anvendelse
af det lærte. Læring sker gennem handling og kan
finde sted uden direkte formel verbal undervisning.
Læreprocesserne kan karakteriseres således:
a.
b.
c.
d.
e.

læring gennem observation
læring gennem imitation
læring gennem identifikation
læring gennem træning, vejledning, supervision.
læring via eksempler fortællinger og metaforer

Fire hovedaspekter ved mesterlæren
Steinar Kvale er en af de forskere, der har beskæftiget
sig indgående med mesterlæren, og han fremdrager fire
hovedaspekter ved mesterlæren (Kvale,1993):

• Evaluering i praksis:
Mesterlæren er kendetegnet ved, at evalueringen
hovedsageligt finder sted i forhold til elevens aktuelle
præstation. Gennem evalueringen udvikler eleven
efterhånden standarder for musikudøvelsen og bliver
herigennem i stand til at evaluere sit musikalske produkt.

• M
 esterlæren udfoldes i et praksisfællesskab.
Når man lærer at spille, lærer man ikke kun at ramme
de rigtige toner på instrumentet. Man lærer også hvordan instrumentet bruges i forskellige sammenhænge,
og hvorledes man håndterer forskellige problemstillinger. Man bliver indført i fagets traditioner, fortællinger
og anekdoter. Eller sagt på en anden måde: I mesterlære lærer eleven gennem deltagelse i en bestemt

• Tilegnelse af faglig identitet:
Mesterlæren fører eleven ind i en professionskultur,
og herigennem etablerer eleven efter nogen tid en
identitet som ”violinist”, ”pianist” eller lignende og
senere måske mere specifikt som ”jazzpianist”, ”operasanger” eller ”folkemusiker”. Den faglige identifikationsproces hænger nøje sammen med det personlige
forhold mellem elev og mester, hvor eleven i starten
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Find artiklerne på:
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imiterer mesterens handlinger, men senere i forløbet
tilegner sig mesterens relation til det faglige felt. Rituelle handlinger er i den forbindelse vigtige manifestationer af fagets værdier, hvor handlingerne dels er med
til at fremme det sociale gruppefællesskab, dels tjener
som ramme for en faglig identitetsudvikling. Indenfor
musikkens verden kan koncertvirksomheden ses som
en vigtig manifestation af fagets viden og værdier.

Pernille (lærer) og Peter (elev) er i gang med at
indstudere et nyt klaverstykke, men Peter har svært
ved at læse noderne i venstre hånd, og staver sig
langsomt gennem bassen: ” C-G-E-G, B-G-F-G”.
Pludselig ser han forklaret ud og udbryder: ”Jamen
– er det ikke bare en C-dur akkord og så en G7?”
Pernille ser overrasket på ham, svarer ”Jo – det er
fuldstændig rigtigt, men hvordan ved du det? Det
har vi jo ikke arbejdet med endnu.” ”Jamen, det
har min ven Christian vist mig. Vi spiller lidt sammen i skolen og så’n.”

Pointen ved ovenstående fortælling er, at eleven ikke kun
lærer af sin lærer. Eleverne lærer også om musik i mange
andre sammenhænge, hvoraf de fleste ligger uden for
undervisningens formelle rammer: I musikskolens orkester, hos venner, i familien, i folkeskolen, gennem diverse
medier m.m.
Spørgsmål og problemstillinger, der vedrører elevens
muligheder for læring i forbindelse med selve deltagelsen
i forskellige faglige fællesskaber, kaldes decentreret mesterlære, hvorimod spørgsmål og problemstillinger, der
vedrører mesterens betydning for elevens læring, kaldes
personcentreret mesterlære. Som underviser i musikskolen
er det vigtigt at forholde sig til spørgsmål, der udspringer
af et personcentreret syn på mesterlære, som f.eks.:
• H
 vilken rolle indtager læreren i undervisningssituationen? Vejleder, mentor, ven, forbillede, forvalter af
fagets værdier og traditioner, …?
• H
 vilke undervisningsstrategier tager læreren i anvendelse?

Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at eleven
lærer i mange forskellige sammenhænge, at elevens muligheder for læring er forskellige alt efter, om den foregår
i en større social sammenhæng - som i et orkester, kor eller band, eller om undervisningen foregår solo. Endvidere
er det vigtigt at være opmærksom på, at elevens ønsker
og forventninger til musikskolens undervisning i nogle
tilfælde kan være båret af ønsket om at kvalificere sig
til faglige fællesskaber, der ligger uden for musikskolens
rammer. ■

Litteratur:
Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen
Musikkundervisningens didaktikk.
Cappelen Akademisk Forlag, 1998
Steiner Kvale
En pædagogisk rehabilitering af mesterlæren
Fra Dansk pædagogisk tidsskrift, 1993.
Årgang 41, nr 1
Steinar Kvale & Klaus Nielsen (red.)
Mesterlære. Læring som social praksis.
Hans Reitzels Forlag A/S, 1999
Læring i praksis- en teoretisk tilgang
Kap. 2 i ”Hvordan lærer man i praktik?”
Undervisningsministeriet, 1999
http://pub.uvm.dk/1999/hvordan
Birgitte Schade, 2010
Koncerten - et udtryk for musikskolens undervisningsmæssige praksis,
http://www.dmpf.dk/modus/artikelserienhvad-er-.aspx

• Hvordan er interaktionen mellem lærer og elev?
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NYHEDER FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
Dorte Sehested Brüel

Stemmen som
instrument

NYHED

Kan man lære at synge
bare ved at læse en bog?
Nej, det kan man ikke. For
som professionel stemmebruger ER man nemlig sit
instrument, og det kræver,
at man ved, hvordan
man skal tage fat, når
stemmen ikke gør,
hvad man vil. Bogen
er fyldt med let forståelige forklaringer og gode
illustrationer og er derfor let
at gå til.

Blæsten kan man
ikke få at se

Blæsten kan man ikke få at se

Vejl. pris kr. 299,00
(inkl. moms)

Asger Pedersen
Asger Pedersen

Asger Pedersens underfundige, spidsfindige og tankevækkende sange elskes af børn
og voksne over hele landet. Som storleverandør til DR’s børneudsendelser, heriblandt
”Ingrid og Lillebror” og ikke mindst julekalenderne ”Vinterbyøster” og ”Jullerup
Færgeby”, har Asger Pedersen ramt flere generationer af danske fjernsynskiggere.
Men sangene har også fået deres eget liv, og Asger Pedersens musikalske billeder
af hverdagens oplevelser er ligeledes blevet folkeeje. ”Blæsten kan man ikke få at se”,
”Sneglen den bor i et sneglehus”, ”Edderkoppens vise” og ”Juleaftensdag” er klassikere, og
i nærværende bog finder du i alt 37 sange, som alle fortjener at blive sunget og lyttet til.
De becifrede klaverarrangementer gør det muligt for de fleste at være med,
og Bolette Marie Madsens dejlige illustrationer gør oplevelsen endnu større.
God fornøjelse!

37 sange for børn
med tegninger af
Bolette Marie Madsen

WH31500

Asger Pedersen

Asger omslag.indd 1

Finn Kornebæk
Finn Kornebæk

Spil klaver
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Spil klaver med Finn JULEHÆFTET

24 julemelodier arrangeret for klaver
Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms)
Hæfte med ilagt cd
Becifrede klaverarrangementer med
fingersætning

Et barn er født i Betlehem · Det kimer nu til julefest ·
Dejlig er den himmel blå · Bjældeklang · På loftet sidder
nissen · Sikken voldsom trængsel og alarm · Der er noget
i luften · Dejlig er jorden · Glade jul, dejlige jul · Julen
har bragt velsignet bud · Jul i Gammelby · Vinterbyøster
· Risengrødssang · Mary’s Boy Child · Juletræet med
sin pynt · Højt fra træets grønne top · Nu’ det jul igen
· Bjældeklang (udvidet udgave) · Skal vi klippe vore
julehjerter sammen · Rudolf med den røde tud · When
You Wish Upon A Star · Rockin’ Around the Christmas
Tree · Last Christmas · The Christmas Song

Blæsten kan
man ikke få at se

27/09/12 11.17

NYHED

37 sange for børn

Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)
Asger Pedersens underfundige, spidsfindige
og tankevækkende sange elskes af børn og
voksne over hele landet. Som storleverandør til DR’s børneudsendelser, heriblandt
”Ingrid og Lillebror” og ikke mindst julekalenderne ”Vinterbyøster” og ”Jullerup
Færgeby”, har Asger Pedersen ramt flere
generationer af danske fjernsynskiggere.
De becifrede klaverarrangementer gør det
muligt for de fleste at være med, og Bolette
Marie Madsens dejlige illustrationer gør
oplevelsen endnu større.

Finn Jørgensen

Blandt ølhunde og månestråler
130 danske revysange i noder, tekst og billeder
Vejl. pris kr. 299,00 (inkl. moms)
Indbundet, 400 sider med mange illustrationer
Blandt Ølhunde og Månestråler er den første samlede
udgivelse af udvalgte revyviser fra 1849 til vore dage.
Gennem revyviserne oplever vi et stykke danmarkshistorie, og da de her præsenteres kronologisk, kan
de samtidig give et indtryk af periodernes skiftende
udtryksformer såvel på det tekstmæssige som på det
musikalske område.

Kompagnonundervisning

Ikke plads til

t
s
g
n
a
s
kao

Når en musikpædagog skal lave
kompagnonundervisning på en folkeskole, stiller det nye krav til fagligheden. MODUS har talt med et par
musikpædagoger om, hvad der skal
til for at samarbejdet kan fungere.
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Af Torben Svane
Christensen
Foto: Ole Olsen/
Horsens Musikskole

René Broby Jensen har lavet kompagnonundervisning i
rigtig mange år. Da han begyndte, var det i en hel sæson
på 36 uger i det, der nu er Halsnæs Kulturskole. Så blev
han headhuntet af Ballerup Musikskole, og her er undervisningen på 20 lektioner pr. børnehaveklasse.
- Børnene er vilde med det. I 1. til 3. klasse er der på en
enkelt skole omkring 90 elever, som er fortsat, og mange
af dem går samtidig til instrumentalundervisning.
- Jeg synes altid, at kompagnonundervisning bliver en
succes, også når jeg har undervist specialklasser. Det
giver nogle fagligt dygtige elever, og vi får elever til musikskolen, fortæller han.
Når René Broby Jensen underviser i teori og hørelære, så
kan det blandt andet være ved hjælp af en ”Star Wars”krig, hvor børnene i kampen bruger de farvede rytmeteoristave som lyssværd. Når det handler om nodelære,
kan en historie, der er bygget op som en føljeton, være
en af metoderne. Når han underviser, bruger han mest
begreber, som børnene kender – for eksempel farver og
beskrivende ord – men kan et begreb mærkes eller føles,
bruges det rigtige ord.
- Børn hører jo fantastisk, og de er meget nemme at
arbejde med.
I den begrænsede tid, han har børnene i kompagnon,
læres og læses en oktav ved brug af solmisation, og kun
rytmenoderne fjerdedel, ottendedel samt sekstendedel
læses. Endvidere læres diverse tempi og intervaller samt
dur og mol. Der er fire musikpædagoger fra Ballerup
Musikskole, der laver kompagnonundervisning.
René Broby Jensen er klassisk uddannet, og måske er det
derfor, han lægger vægt på at arbejde med de ”klassiske” discipliner: Hørelære, teori, formlære og musikforståelse. Hans undervisningsmetoder er dog langt fra
klassiske. Af instrumenter bruges div. rytmeinstrumenter
samt xylofon og klokkespil. Det er suverænt ham, der
bestemmer undervisningens indhold og metode, for den
skal være i tråd med den fortsatte musikundervisning i 1.
til 4. klasse og samtidig hurtigt give eleven lyst til instrumentalundervisning.
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For René Broby Jensen fungerer samarbejdet med skolernes lærere godt, også når han stiller krav til, at pauserne
skal rykkes lidt, så han får en mere sammenhængende
undervisningstid med så lidt ventetid som mulig.
- Jeg tager altid ud og taler med lærerne, som jeg skal
arbejde sammen med. Jeg har oplevet, at enkelte lærere
har syntes, at jeg var en underlig ”starut” med nogle
mærkelige metoder, men når de ser mine resultater, respekterer de det, siger han. René Broby Jensen beskriver
sin arbejdsmetode som styrende, men på en god måde.
- Lærerne skal føle sig trygge. Det er vigtigt, de ved,
at det er mig, der står for undervisningen. De skal kun
træde til, hvis der opstår noget akut.
Hvis der er en elev, der har nogle problemer, så skal der
være plads til, at René Broby Jensen kan sparre med
læreren. For eksempel, hvis en elev udtrykker glæde ved
høje skrig, har svært ved at sidde stille, ser dårligt eller
sidder i kørestol. Så bliver der fundet en løsning. Musikpædagogen vil ikke have, at konflikter fra andre timer
bliver bragt med til musikundervisningen.
- Jeg har flere gange oplevet, at lærere kommer og er
meget hektiske, De har en stor ansvarsfølelse, men de
skal ikke tage problemer fra hverdagen med ind i kompagnonundervisningen, siger han.
Undervisningen er, ifølge René Broby Jensen, god for
tosprogede elever. Generelt går musik og sprog godt
sammen. Måske fordi alt bliver vist samtidig med, at det
siges.
- Men jeg tænker primært i musik og ikke så meget over,
hvilken effekt, det ellers har.
Når han ser tilbage på de 15 år, han har haft kompagnonundervisning, så har der meget sjældent været decideret dårlige oplevelser.
- Der kan være udfordringer med rummelige klasser,
hvor nogle børn har psykiske handicaps. Så er det tit på
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EPTA

EuropEan piano TEachErs associaTion

Kære klaverlærere, pianister og klaverstuderende,
vil i være med til at styrke kontakten mellem alle, der beskæftiger sig
professionelt med klaver for i fællesskab at udvikle interessen for klaver
og skabe et fagligt højt niveau så bliv medlem af EPTA
Med et stærkt fagligt fællesskab både her og internationalt kan vi være
med til at præge udviklingen.
EpTa i Danmark har gennem 15 år afholdt talrige klaverpædagogiske
kurser, seminarer, koncerter og master classes og har taget initiativ
til bl.a. to større projekter, den årlige internationale Klaver uge og
Gradsprøver for klaverelever.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til sæson 2013
Information og tilmelding på www.epta.dk
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Kompagnonundervisning

8 bekostning af begge parter. Både dem med handicaps og
de såkaldt ”normale” børn. Jeg skal forberede mig mere.
Men jeg har kun oplevet en gang, at en elev ikke kunne
modtage læring sammen med andre børn. Her fik eleven
eneundervisning bagefter, siger han, og fortsætter:
- Jeg har en evne til at gå ind i børn med træsko på,
også hvis de har problemer. Jeg bliver nok en slags faderfigur. Jeg møder jo stadig nogle af de ”barylere”, jeg
har haft i specialklasserne, og som nu er blevet enormt
store. Så får man et dunk på skulderen eller et kram, der
tager vejret fra en. Det er jo lidt specielt men også rart,
at de husker mig. Det er sikkert fordi, der ikke er nogen,
der lider nederlag i mine musiktimer, siger René Broby
Jensen.
Undervisning under forskers lup
Horsens Musikskole har lavet kompagnonundervisning
siden 2001. Det startede som et forsøg med fondsmidler.
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har lavet
en evaluering, som ligger i en pixi-udgave på hjemmesiden ”Musik for Alle”. Den slog blandt andet ned på, at
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musiklærerne var for passive, og at musikpædagogerne
tog over.
- Det har vi arbejdet med siden. Vi har kigget på, hvor det
er, vi som fagpersoner mødes. Det er individuelt. Der er
ikke to samarbejder, der er ens. Målet er, at det skal være
ligeværdigt, og at man tilrettelægger, underviser og evaluerer sammen. Vi skal snart have lavet en evaluering på
kompagnonundervisning for at se, hvor langt vi er nået
med det ligeværdige samarbejde, siger Knud Mortensen,
som har lavet kompagnonundervisning siden 2008.
Når Horsens Musikskole laver et forløb, så begynder
det altid med et indledende møde med lærerne på den
pågældende folkeskole.
- De har lavet en årsplan, og vi tager udgangspunkt i
den. Det kan være sammenspil eller et stompforløb, hvor
det kan være en fordel at være to. Vi skal også passe på,
at undervisningen ikke bliver kedelig, når vi går ud af
den, siger han.
Musikpædagogerne er typisk med i undervisningen ti
uger årligt, ligeligt fordelt på efterår og forår.
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Gode råd til dig, der
skal lave kompagnonundervisning:
Du skal være positiv og samarbejdsvillig, men også være styrende og turde
stille krav.
Glem kaosangst.
Du skal altid have noget på lager, så
du er klar til at improvisere, hvis der er
behov for det, så får du det nemmere.
- Vi skal i højere grad ud at vise, hvad det er børnene
kan. Ikke forstået på den måde, at det skal være produktorienteret. Fokus skal stadig være på processen. Vi
skal gøre det mere synligt, blandt andet ved at slå det op
på ForældreIntra. Så forældrene ved, at vi er der, siger
han.
Kompagnonundervisningen
kan gøres mere udadvendt
- Vi har lavet projektuger med en musical. Forløbene gør,
at børnene træder frem på en anden måde. For eksempel på en scene, hvor de opfører en musical for 600 tilskuere. Børn, der har det svært, de får status, siger han.
Musikpædagogen oplever også, at flere af eleverne
fra de skoler, der har kompagnonundervisning, vælger
musikskolen.
- Det kan godt blive bedre, men når vi laver det i et socialt belastet område, så kæmper vi med for få midler til
undervisning og manglende forældreopbakning, siger
Knud Mortensen. ■
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Pas på ikke at mase! Det kan være det
nemmeste, men ikke det bedste, hvis
et samarbejde skal etableres. Spørg altid læreren, hvad de godt kunne tænke
sig. Gør det klart, at begge parter er
på. Det er jo kompagnonundervisning.
Det er vigtigt, at læreren er med og har
samme status som dig.
Læs mere om kompagnonundervisning
på Horsens Musikskole her:
http://musikskolen.horsens.dk/
side5952.html
Læs DPU’s evaluering af kompagnonundervisning lavet af Horsens Musikskole:
http://musikskolen.horsens.dk/files/
files/musiktilalle%20pixi.pdf
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”Syng for livet”

Fællessangen lever
på verdens ældste folkehøjskole
Højskolesangbogen er et hit. Den
seneste udgave er solgt i mere
end 250.000 eksemplarer.
Sociologerne kalder den en ”first
Af Kirsten
mover”. De mener, bogens store
Brunbech
popularitet skyldes en fornyet interesse for at søge vores rødder.
Modus har været i Sønderjylland og besøgt Rødding Højskole - verdens ældste
folkehøjskole. Her var der sangglade mennesker - både unge og ældre. Komponisten
og dirigenten Michael Bojesen lagde også
vejen forbi. Han er medlem af højskolesangbogsudvalget og har modtaget Den Folkelige
Sangs Pris.

12

Foto: Márton Gaál

I foredragssalen på Rødding Højskole sidder fyrre kursister i den modne alder. De synger fællessang fra
højskolesangbogen. Hver fugl synger med sit næb, og
det er ikke helt let at få sangen til at løfte sig smukt. Så
kommer Michael Bojesen energisk ind ad døren og siger:
”Tak fordi jeg måtte komme. Vil I være rare at komme op
at stå!”. Han beder kursisterne tage en dyb indånding og
strække armene mod loftet - og går derefter i gang med
små sangøvelser, der løsner stemmerne og får godt fat i
den store ”sangermuskel” – mellemgulvsmusklen. I løbet
af fem minutter lykkes det ham at få gruppen samlet
til et kor, der følges ad og nærmer sig en smuk klang.
Manden, der i et tiår var chefdirigent for DR PigeKoret,
kan det der med at få sangen til at klinge.
”Det er så små ting, der skal til for at gøre en fællessang
til en god oplevelse. Og i virkeligheden, når vi indimellem har svært ved at indgå i fællessang-situationer, så er
det måske fordi, vi har nogle dårlige oplevelser med det.
Disse små kneb, som at lave lidt sjov ud af det – varme
folk op, skaber tryghed. Og vi vil gerne føle os trygge,
når vi skal lave noget så grænseoverskridende som at
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Michael Bojesen leder fællessangen
Foto: Márton Gaál

krænge vores følelser ud, for det er det vi gør, når vi
synger”, forklarer dirigenten.
Hele Danmarks koncerthus
Michael Bojesen understreger sin pointe med en anekdote fra det virkelige liv:
21. januar 2009 åbnede det nye koncerthus i DR Byen efter tre års dyrt byggeri. Ved gallafestforestillingen havde
man inviteret alle rigets fine mennesker; borgmestre og
folk, der var noget - anført af regeringen. Kongehuset
kom ind på den røde løber, og der var inviteret store
kunstnere fra hele verden til at underholde. Ambitionen
var, at nationen skulle opfatte Koncerthuset som hele
Danmarks koncerthus. Men hvordan skulle man opnå
denne oplevelse af fællesskab ude i stuerne, hvor hele
befolkningen kiggede med?
DR PigeKorets dirigent fik den geniale idé, at det selvfølgelig skulle ske gennem fællessang.
”Jeg fik gennemtrumfet, at vi i anden afdeling af
koncerten skulle have en fællessang; ”I Danmark er jeg
født”. Og før koncerten startede, lavede jeg det samme
med de 1800 mennesker i salen, som jeg lige har lavet
med jer. Vi varmede stemmerne op, og i de små hjem
kunne man så se regeringen og andre topfolk stå og
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lave tungeøvelser. Der skete det, at publikum i salen fik
en tryghed omkring det at synge. Vi er jo et blufærdigt
folkefærd. Det er en grænseoverskridende ting at skulle
synge sammen med andre. Mange af de folk, der var i
salen, har ikke løsnet en tone siden de gik i folkeskole, er
jeg sikker på”.
Kongehuset stod op for den danske sang
”I pausen var jeg oppe i Kongeværelset og lod et ord
falde til ceremonimesteren om, at publikum i anden
afdeling ville blive bedt om at rejse sig op og synge med
på ”I Danmark er jeg født”, ikke fordi det er en nationalsang, men fordi man synger bedst, når man står op.
”Vi rejser os aldrig op!”, svarede han. Og det er jo rigtigt, at ved mange lejligheder, når publikum står op, så
bliver kongefamilien siddende.
Men da vi nåede til dette sted i koncerten, skete det
fantastiske, at alle rejste sig op og sang denne fællessang. Og det, der skete i stuerne, var, at præcis dér, da
man så dronningen, publikum, musikere, høj og lav rejse
sig op og synge sammen, opstod oplevelsen af nationens
fællesskab.
Det er jo det, sangen kan. Hele værdien af det at synge,
som skaber et fællesskab. Det er så utrolig vigtigt”.
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”Syng for livet”

8 Børn skal have kvalitet og rollemodeller
Hvordan kan vi blive ved med at bevare denne stolte
tradition? Hvordan kan vi give det i arv til de kommende
generationer, at man med et slag, bare ved at synge en
sang, kan føle et dybt fællesskab med hinanden?
Tekst og musik skal gå hånd i hånd, mener Michael Bojesen, og et vigtigt udgangspunkt for at lære fremtidige
generationer at synge er kvalitet.
”Ind imellem kommer vi til at pussenusse om vores børn.
Så skal de synge to toner. Og hvorfor gider de ikke synge
det? Nej, det tror da pokker. Den sang er så kedelig.
Det skal være nogle sangbare, gode sange, som virker og
gør os godt. Børnene skal også have nogle rollemodeller.
Og det kan passende være os selv. Når folk siger til mig,
”det er også for galt, at børn ikke synger”, så spørger
jeg, ”men synger I selv med jeres børn?” Og så svarer de
”Njaa”.
Vi skal også have nogen, som DR PigeKoret, der går i
front og viser, vi kan godt synge hele denne danske kulturarv, selvom vi er unge mennesker”.
Fællessang og livsoplysning for unge og gamle
Rødding Højskole er oprindelig en gammel bondegård.
En flot hvid hovedbygning med tre længer omkranser
den store gårdsplads. I 1970’erne er skolen udvidet med
adskillige tilbygninger, blandt andet en stor spisesal. Her
mødes højskolens to forskellige kursistgrupper til måltiderne. Udover de fyrre ældre højskolesang-kursister, som
er her denne uge, er der nemlig også en stor gruppe på
tooghalvtreds unge, som er på et fire måneders højskoleophold. De to grupper blander sig ikke med hinanden.
Aldersforskellen er nok for stor – men sangen har de
tilfælles. På bordene står små kort med teksten til dagens
sang, som i fællesskab bliver afsunget, inden kokken
giver grønt lys til tagselvbordet.
Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen forklarer, at
højskolens mission - både for unge og for ældre – er
livsoplysning. Det handler om at få blik for de grundlæggende vilkår, vi som mennesker er underlagt.
”Der er ikke fulgt nogen brugsanvisning med dette
menneskeliv. På det vigtigste spørgsmål, hvordan vi skal
forvalte det liv, vi er blevet givet, findes der ikke noget
endegyldigt svar.
Men når vi hører, hvordan andre forvalter deres liv, bliver
vi klogere på vores eget.
To ting håber jeg, I tager med jer herfra: Gå klogere ud
ad døren, end I kom ind, hvad angår den danske sang,
men gå også lidt klogere rent menneskeligt ud ad døren.
I har mødt mennesker, der tænker anderledes end jer
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Rødding Højskole
Verdens ældste folkehøjskole, oprettet 1844
Den 28. oktober – 3. november 2012
blev der afholdt et ugekursus med titlen ”Syng for livet”, med fokus på den
danske sang.
Kursusvært: Ole Brunsbjerg, højskolesangbogsudvalgets formand.
Akkompagnatør: Birte Bjørn Braunstein
Blandt andet medvirkede Michael Bojesen, Georg Metz, Bjarne Haahr, Erik
Sommer,
Jens Rosendal, Erik Normann Svendsen
og højskoleforstander Mads RykindEriksen.

selv, der kommer fra andre egne af landet. Det er det,
der sker på en højskole, at der mødes danskerne i fælles
interesse – midt i al vores forskellighed”.
Det musikalske modersmål
Hvis vi også skal bringe Grundtvig ind i billedet, så taler
han om det udefinerlige, der binder os sammen. Det
han kalder ”den danske folkeånd”. Og det er denne
folkeånd, som sangene i højskolesangbogen forsøger at
indkredse og formidle.
Om melodierne kan man sige, at den musik, vi får ind
med modermælken, bliver vores musikalske modersmål.
Den er knyttet til den kultur, vi er vokset op med. Og
selvom vi sidenhen stifter bekendtskab med en masse
anden musik, så vil den musik, vi ”kommer fra”, blive
ved med at præge os resten af livet.
Selvom der ikke var tale om noget Guinness-rekordforsøg, havde højskoleforstanderen holdt tælling og kunne
i sin afskedstale stolt oplyse kursisterne om, at de i løbet
af denne sang-uge havde nået at synge 188 af højskolesangbogens sange! ■
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SPIL DANSK DAGEN

”Behøver der at
være en akkord?”
Af Mikkel Gram
Foto: Hanne Budtz-Jørgensen

Spil Dansk Dagen fejrede for tolvte år i
træk dansk musik med 1.370 arrangementer over hele landet.
Dermed har dagen sat ny rekord og kan
nu kaldes for ”Danmarks største musikbegivenhed”. Arbejdspladser, skoler og
mange andre institutioner kastede sig ind
i projektet med lidenskab, eksperimentel
nysgerrighed og energi. Er dansk musik
virkelig så speciel?
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
(AKKS) forsøgte at finde et svar.

“

Vi er jo vidt
forskellige. For at
blive enige måtte vi
improvisere os frem.
Zaina, 13 år
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Bag dørene til den store sal lød et spektakel af en anden
verden. Og alligevel var der en vis struktur i larmen. En
tanke og et formål bag al virvaret. Larmen blev erstattet
af en svag fodslæben på de skrå scenebrædder akkompagneret af en enkelt tone på det store klaver. En rytmisk
længsel efter tryghed i en ellers så kaotisk hverdag.
Musikkens søgen er dens dyd, og her blev der søgt med
en dybde og en modenhed, man sjældent hører – måske
aldrig – fra seks musikskoleelever på Københavns Kommunes Musikskole, alle mellem 12 og 15 år. Virvaret af
effekter appellerede til eftertænksomhed i et musikalsk
univers, hvor lyden fra en skumbold og en vandflaske
var med til at danne rammen om menneskets evindelige
søgen efter kærlighed og anerkendelse. Ingen akkorder.
Til gengæld blev alle mulighederne på guitaren taget
i brug. Det samme gjaldt for trommen og klaveret.
Resultatet var en underlig følelse af struktureret kaos.
Sørgmodigt som bare pokker, med et væld af ensomhed
bag de mange vinduer, man ser en kold oktoberaften i
skæret af gadelygternes lidt kiksede forsøg på at finde
vej gennem byen. Og samtidig fyldt med håb. Et håb om,
at kærligheden findes derude et sted, selvom det kræver
en smertefuld søgen med tunge fodslæb. Hvordan kan
disse teenagere kende til så pompøse udfordringer for
mange mennesker i et moderne samfund? Måske gætter
de bare?
Musik og billeder
De seks unge musikere dannede én af fire grupper
på Københavns Kommunes Musikskole, og dagen før
havde grupperne fået stillet til opgave at komponere et
musikalsk indspark ud fra et billede, som forestillede et
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eller andet sted i Danmark. Anledningen var en såkaldt
komponistworkshop på Spil Dansk Dagen sidste torsdag
i oktober måned. Dagen hvor dansk produceret musik
bliver fejret, med alt hvad der kan kravle og gå inden for
musiklivet. Alle eleverne kom fra forskellige musikskoler i
København, men også elever helt oppe fra Allerød var repræsenteret. Johanna Thorning er projektleder for Musik
og Ungdom, og hun stod bag komponistworkshoppen
med de fire grupper på Københavns Kommunes Musikskole. Hun mener, at workshoppen på Spil Dansk Dagen
rækker ud over musikken alene.
Der ligger flere lag i arrangementet. Ud over de unges
mulighed for at være kreative inden for ny eksperimentel
musik, er der også et pædagogisk aspekt i workshoppen.
De kommer fra forskellige musikskoler i København og
omegn og møder hinanden på andre vilkår, end de er
vant til. Det giver nogle helt unikke muligheder, menneskeligt og socialt.
Ud fra elevernes ydre at bedømme kunne man ellers
forvente et moderne
musikalsk indslag i R&B-genren kombineret med et lille
skrald af dansk rap.
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Men ikke her. Ét billede, komponér jeres eget nummer,
og i morgen skal I fremføre det for små 150 mennesker.
Ny klassisk musik er en niche i dansk musik, og eleverne
er ikke bange for at kaste sig ud i det, fortæller Johanna
Thorning. Det er jo fremtidens komponister.
Billedet forestillede en gade et sted i byen. Lysene fra
gadelygterne og vinduerne kunne anes i den sene
aftenstund. Eleverne havde straks kastet sig ind i en
længere diskussion om, hvad billedet fremkaldte af
følelser. Efter lidt forhandling og traditionelt menneskeligt magtspil, blev de enige om, at bruge billedet som et
grafisk partitur.
Vi er jo vidt forskellige. For at blive enige, måtte vi improvisere os frem. Men efterhånden tog historien over, og
så var det lydeffekterne kom på, fortæller Zaina på 13 år.
De forskellige lydeffekter var for at gøre musikken visuel.
Vi tænkte, at det måtte være publikumsvenligt at se os
hælde vand på en tromme, mens der bliver spillet på
den, siger Thomas på 13. Og så behøver der vel ikke altid
8
at være en akkord?
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SPIL DANSK DAGEN

A M A T Ø R E R N E S

KUNST &
KULTUR
SA MR Å D

AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur
Samråd består af 12 organisationer,
der på amatørniveau arbejder indenfor
musik, sang, kor, litteratur, fotografi,
illustration og dans. Organisationerne
har alle som mål at fremme den aktive
deltagelse i kunst og er baseret på det
frivillige engagement og foreningsformen. Den primære hensigt med AKKS
er at styrke samarbejdet mellem organisationerne, at udbrede og udvikle
amatørkulturen og at være med til at
skabe kulturpolitisk debat.
A M A T Ø R E R N E S

KUNST &
KULTUR
SA MR Å D

8 Trods forskelligheder er de seks unge musikere dog enige
om, at musik bør handle om følelser.
Musikken hjælper til at blive i bedre humør, og livet ville
være kedeligt uden musik, siger de. Idéen til komponist
workshoppen startede i 2010. Der skulle være fokus på
ny klassisk musik blandt de unge, og Spil Dansk Dagen
med komponist workshoppen var en god mulighed for at
formidle ny dansk musik.
Spil Dansk som et decentralt projekt
Men det er sådan set også de eneste betingelser for alle,
der vil deltage på Spil Dansk Dagen: Musikken skal være
dansk. Ifølge KODA, som er hovedarrangøren bag den
nationale begivenhed, er det op til de lokale arrangører
rundt omkring i Danmark at definere, hvad dansk musik
er (eller kan være). Dermed sættes ingen predefinerede
grænser for, hvad de 1.370 arrangører skal rette sig efter.
Og det er måske arrangementets styrke? Dansk musik
er lagt ud til selvstændig tolkning. I fængsler, asylcentre
og diverse ungdomsinstitutioner. Som det kunne høres
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torsdag aften på Københavns Kommunes Musikskole,
gør Spil Dansk Dagen sig herved fri af nationalistiske og
stereotype forestillinger om, hvad dansk musik er. Den
kan ikke defineres eller bestemmes ud fra en speciel
musikalsk retning, holdning eller livsopfattelse. Den kan
søges. Nøjagtig som de unge musikere forsøgte at gøre
denne kolde oktoberaften. ■
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SPIL DANSK DAGEN

Spil Dansk Dagen blev en kæmpesucces
Spil Dansk Dagen er blevet musikkens sidestykke til
kulturnatten; et nationalt projekt med lokal forankring.  
Spil Dansk Dagen slog alle rekorder med 1.370 arrangementer fordelt over hele Danmark.
  
Anders Lassen, KODAs direktør, udtaler om Spil Dansk
Dagen:
”Når medierne beskæftiger sig med musik, kommer
det ofte til at handle om en musikbranche i krise,
streaming, pirateri, faldende cd-salg og musik som
erhverv. Det er også alt sammen interessante emner.
Dansk musik har udviklet sig til et endda meget stort erhverv med milliard-omsætning, hvor der er øget fokus
på pengestrømmene – og hvem der får hvor meget”.

”KODA er stolte over for tolvte år i træk at være
med til at fejre Spil Dansk Dagen. For når vi spiller og
synger sammen - og særligt når vi gør det på dansk skaber det en helt særlig kulturel sammenhængskraft.
Noget uhåndgribeligt og væsentligt, som betyder
utrolig meget for det danske fællesskab og som er
med til at berige vores liv - uden at det kan eller skal
gøres op i penge”.
Spil Dansk Dagen 2013
Sæt kryds i kalenderen den sidste torsdag i oktober,
nærmere bestemt den 31. oktober 2013, hvor dansk
musik igen får sin årlige festdag. ■

Musikalsk Grundkursus på
Sankt Annæ Gymnasium
4-årig integreret gymnasie/MGKuddannelse
Et undervisningstilbud til alle unge, der ønsker at forberede
sig til optagelse på en videregående musikuddannelse, kombineret
med de muligheder, en studentereksamen giver adgang til
Orienteringsmøde om MGK
mandag 21. januar 2013 kl.19.30
på Sankt Annæ Gymnasium

Optagelsesprøver afholdes i uge 9
25. februar - 1. marts 2013
Yderligere oplysninger:
www.sag.dk/mgk
Telefon 3614 0154 E-mail: mbk@sag.dk
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MGK

Tilmeldingsfrist 1. februar 2013
Tilmelding på www.sag.dk/mgk
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Øresunds
Solist 2013
– for unge strygere og
blæsere under 20 år
For elvte gang har unge talentfulde musikere
mulighed for at deltage i Øresundsregionens
Talentkonkurrence – Øresunds Solist.
Konkurrencen har eksisteret siden 2002, med det
formål at styrke indsatsen overfor særligt talentfulde børn og unge, ved at give de unge musiktalenter mulighed for at dyrke deres talent på et
professionelt plan, samt virke som forbillede for
andre børn og unge.
Uddrag af Øresunds Solist-grundlaget:
• Øresunds Solist skal være med til at styrke den
klassiske musik
• Formålet er at arrangere musikkonkurrencer
og relevante musikarrangementer for unge,
talentfulde, klassiske musikelever, strygere og
blæsere, i Danmark og Sverige.
• Øresunds Solist skal være med til at fremme
tilgang til orkestre, konservatorier - og i det
hele taget stimulere musiklivet.
• Øresunds Solist bygger på kultursamarbejde i
Øresundsregionen.
Tidsplan 2013:
12. januar: Dansk konkurrence
19. januar: Svensk konkurrence
17. marts: Finale

Mariagerfjord Pigekor
modtager Mariagerfjord
Kommunes Kulturpris
Pigekorets medlemmer har - ved hjælp af
deres netværk - rejst
penge til indspilning
af korets 2. cd; ”Take
My Hand”, som
netop er udkommet,
og koret har efterfølgende modtaget Mariagerfjord Kommunes
Kulturpris 2012.
Begrundelsen herfor er, at der er tale om et
nytænkende og spektakulært kor på højt niveau,
med ”kulturelt engagement, vilje og bedrifter”.
Mariagerfjord Pigekor ledes af Signe Sørensen,
og koret har tidligere modtaget Dansk Musikskole Sammenslutning (DAMUSA)´s pris som
Årets Musikskoleensemble - med prisoverrækkelse ved Musikskoledage i TIVOLI.
Dirigent Michael Bojesen fra DR´s Korskole har
besøgt Mariagerfjord Pigekor for at give ny inspiration, og kulturministeriet inviterede tidligere på
året koret til at optræde ved en konference om
musikundervisning.

Øresunds Solist er åben for unge blæsere og
strygere fra Danmark og Sverige i aldersgruppen
12-20 år.
Yderligere information på
www.oresunds-solist.com
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Udgivelser

Lottes OPERAbog
Lotte Heise genfortæller og kommenterer
handlingen i over fyrre kendte operaer, i
kategorierne
• ”ædende ond”
• ”fejende flot”
• ”dem, hvor du tuder max!”
Forfatterens store viden om emnet er kendt
af de mange, der har hørt hendes DR-udsendelser på P2 om klassisk musik ”Lotte Heise
– helt klassisk”.
Bogen indeholder anbefalinger af udvalgte
indspilninger, opførelser, arier og partier:
”vidunderlige, vanvittige Wagner”/”sublime,
storslåede Strauss/”mageløse, magiske

Mozart”/”vilde, varme Verdi”/”pompøse,
perfekte Puccini” – og mange librettoer med
drama, svig, bedrag, mord, tuberkulose, forbyttede børn og ”til-døden-kærlighed”!
Forfatter: Lotte Heise
Med forord af Frans Rasmussen
Pris (vejl.): kr. 299,95
Bog, hardback (240 sider)
Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
www.nytnordiskforlag.dk
DJ

Krudtugler, toner og taktarter
community music og kreative musikalske processer
Direkte oversat betyder community music
”samfundsmusik” og dækker over danske
begreber som samfund, fællesskab og ”vier-alle-lige”. På dansk kaldes det rytmisk
baserede kompositionsprocesser.
Denne nye musikpædagogiske undervisningsbog ønsker at støtte op om børns muligheder
for at udnytte deres musikalske evner til at
skabe musik.
Grundidéen er, at alle kan være med, lige
meget om man har lært at spille eller ej.
Bogen giver direkte anvisning på principperne
for en community music session; man står
eller sidder i en rundkreds, så alle er tunet ind
på hinanden. Læreren sætter improvisationsforløbet i gang med en grundrytme, styrer
forløbet og nedfælder elevernes komposition.
Bogen beskriver også et forløb af musikalske kreative processer, hvor eleverne skaber
musik ud fra et billede eller et digt, og anviser

lettilgængelige redskaber i form af små
rytmefigurer.
Det overordnede mål er, at børnene oplever
glæden ved at udtrykke sig, improvisere og
skabe sammen. De får brugt deres fantasi,
gå-på-mod og lærer at samarbejde.
Målgruppe: Musikskole/folkeskole, 3.- 6
klassetrin.
Forfattere: Birgitte Antonius og Mette
Tarbensen
Pris: kr. 300,Bog (36 sider) med dvd
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

Spil klaver med Finn
JULEHÆFTET – for begyndere og øvede i alle aldre

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn
JULEHÆFTET
for begyndere og øvede
i alle aldre
24 julemelodier
arrangeret
for klaver

CD

VEDLAGT

HE
FT

OF

TH

WN
EO

ER

DUCED RESER
KS REPRO
VED.
WOR
UNA
THE
UTH
OF
O

CO
PY
IN

G,
H

rn
Ko

P
LIC
UB

:
er æk
Klav rneb
Ko

ANC
ORM
E RF

Finn

blå
er mmel m
lav n hi alar
r k g er de sel ogjul r
ng ge
te
jli
re 3. De m trædejli byøs nt
ge st – ldso jul, nter sin py
an julefeen voGlade– 12. Vimed men
til Sikk – 9. by
et
m
nu
el træ igen sa ar
er – 6. rden m Jule t jul ter A St
m
am
.
er
en
jo
on
t ki ss
i G 15 de hj
elo De r ni g er Jul –17. Nu’re juleish Up
m m – 2.t sidde8. Dejlid – 11.y Child
vo u W ee ng
p–
le
ju tlehe lofte n – et bu y’s Bone to klippehen Yotmas Tras So
24 dt i Be– 5. På t i luftelsign . Mars grøn al vi 21
. W ris ristm
Ch
fø
ve – 14 et . Sk –
ng noge t
er
d
the e Ch
rn ekla r er brag sang træ.) – 19 tu nd . Th
r
fra
de
ba
Et æld 7. De n ha røds Højt (udv n rø ’ Arou – 24
1. 4. Bj
as
.
le ng
16 lang ed de ckin tm
. Ju se
10 . Ri
ek m . Ro ris
13
æld dolf 22 st Ch
. Bj
. La
18 20. Ru
23

OF T
HIS
REC
OR
DI

rr

ra

die

NG

D
n
8C
52 12 anse
H31 P 20 H
W og elm
©
ilh
W
ition
Ed

t fo

PR
O
HI

BI
T

.
ED

modus: december 12

E AND BROADCASTING

le t
Ju fte
hæ

RI Z
ED

k

æ
eb

er
av
kl inn
il
Sp ed F
m

n
Fin

P
G,
IN

RIG
HT
SO

D
AN

ND
LE

ALL

R

G,
IN
IR

PR
OD
UC
E

enter
alle arrangem
af
indspillet
ebæk
Finn Korn

24 (!) kendte og elskede julemelodier arrangeret for klaver - spændende fra Et barn er
født i Betlehem til The Christmas Song.
When you wish upon a star er sådan set slet
ikke en julemelodi; den har blot sneget sig
ind, eftersom forfatteren altid ser Disneyshow juleaften…
Der er satser til pianister, som kun lige er
begyndt at spille, og til dem, som har spillet
i mange år og kan bruge de første satser til
prima vista spil.
Alle satser har fingersætning, og en stjernemarkering * (!) angiver forslag til intro/forspil.
Finn Kornebæk har indspillet samtlige arran-

gementer på den medfølgende cd.
Satserne er både tænkt som supplement
til klaverundervisningen og som materiale
til selvstudium, og der er mange forslag til
fingersætning.
Forfatter: Finn Kornebæk
Pris: (vejl.) kr. 199,Hæfte (36 sider), med vedlagt cd
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk
DJ
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Stillingsannoncer
Klassisk klaverpædagog pr. 1/2-2013
min. 12 lektioner
Kolding Musikskole & MgKcenter
Sydjylland søger landets bedste
klaverpædagog som afløser for vores
dygtige klaverlærer, der har valgt at
gå på pension.

Dansk Rock Samråd (ROSA)
støtter folkemusikken

Se stillingsbeskrivelse på www.koldingmusikskole.dk

Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA har opnået
enighed om, at ROSA fra 1. januar 2013 varetager musikudvalgets støtte til den professionelle del af folkemusikområdet for de kommende fire år. Opgaven omfatter
rådgivning, formidlingsopgaver og tilskudsvirksomhed
til fremme af folkemusik og beslægtede genrer.

Ansøgningfrist er torsdag d. 6. december 2012 kl. 12.00.
Evt. ansættelsessamtaler gennemføres torsdag d. 13.
december 2012.

Månedens citat:

“

Formand for Statens Kunstråds Musikudvalg Erik Bach
udtaler: “Det ligger udvalget meget på sinde, at folkemusikken i Danmark og dansk folkemusik i udlandet
understøttes bedst muligt. Vi er glade for, at det er lykkedes at opnå enighed med ROSA om de overordnede
rammer for støtten til området de kommende fire år.”

We can’t solve problems
by using the same kind
of thinking we used
when we created them

Pop-Piloterne
I efterårsferien 2012 løb Danmarks første musiklejr for
piger af stablen. Det skete på Kulisselageret i Horsens,
hvor 20 musikglade piger i alderen 13-16 i løbet af ugen
deltog i instrument-workshops og blev sat sammen i
bands, hvor de spillede og skrev deres egne sange.

Albert Einstein
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Fremover vil Modus udkomme
i papirudgave 8 gange om året.
I 2012 vil udgivelsesdatoerne være:

20/11/
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Se medieblad på www.dmpf.dk for nærmere
oplysninger om deadlines mv.
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De jammede og spillede, fandt nye venskaber, og fik
skabt et rum, hvor de turde kaste sig over musik og ud
i ting, de ikke selv var klar over, de kunne. Alt sammen
under kyndig vejledning af seks meget erfarne og dygtige musikere: Karen Mukupa, Anne Kirstine Winkler,
Ida Gard, Marianne Søgaard Andersen, Sara Gacic og
Maria Timm.
Baggrund for Pop-Pilot
Pop-Pilot var iværksat af Statens Kunstråds Musikudvalg.
Udvalget havde udpeget Dansk Rocksamråd (ROSA) til
at arrangere musiklejren. Baggrunden for initiativet er,
at musikudvalget ønsker at være med til at starte en
proces, der på sigt kan ændre den skæve kønsfordeling
inden for den rytmiske musik. Der er en overrepræsentation af mænd
inden for den rytmiske
musikbranche, både
hvad angår musikere,
undervisere og beslutningstagere, idet 80%
er mænd, mens kun
20% er kvinder.
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Lederweb og personaleweb
Lederweb
Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af
både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd
fra KL, Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet og de
kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker
initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig
ledelse. DMpF er selvfølgelig med.
Samarbejdet består af Væksthus 1, 2 og 3, som hver især
beskæftiger sig med ledelse på forskellige områder i den
offentlige sektor.
Lederweb er Væksthus for Ledelses hjemmeside, hvor
man bl.a. kan følge med i de mange projekter, som der
arbejdes med, få værktøjer og inspiration til at håndtere
ledelsesopgaver eller finde vejledning i, hvordan man
takler nogle af de udfordringer, som lederrollen kræver.
På lederweb er de mange værktøjer opdelt indenfor tre
kategorier:
• Strategi
• Personale
• Dig selv
På hjemmesiden kan man også finde alle udgivelser om
bl.a. ledelsesrum, førstelinjeledelse, ledelsesevalueringer og lignende. Derudover kan man læse anbefalinger
af forskellige bøger indenfor lederfaglighedens mange
forskelligartede områder.
Væksthus for ledelse har i november 2012 udgivet
publikationen ”Guide til god ledelse”, der præsenterer
den viden og de værktøjer til god ledelse, som igennem
8 år er udviklet i de projekter, som Væksthus for Ledelse
har gennemført. Publikationen kan læses og downloades
gratis på lederweb.dk.
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DMpF kan anbefale at gå ind på www.lederweb.dk samt
eventuelt at tilmelde sig nyhedsbrevet.
Personaleweb
På Personaleweb formidler KL, Danske Regioner, KTO
og Sundhedskartellet i enighed lederes og medarbejderes fælles erfaringer og resultater med personalepolitik.
Hjemmesiden er netop blevet relanceret i oktober 2012.
Formålet med hjemmesiden er at skabe et formidlingsmedie, som giver et overblik over parternes fælles aktiviteter, og som bl.a. kan
• formidle inspiration og værktøjer til udvikling af personalepolitikken i kommuner og regioner
• formidle erfaringer m.v. fra parternes fælles aktiviteter
• formidle decentrale projekter med videre
• skabe debat om personalepolitiske emner
• medvirke til at synliggøre og formidle de partsetablerede samarbejder om projekter, uddannelse m.v.
Hjemmesiden www.personaleweb.dk kan anbefales til
både ledere og medarbejdere, hvis man ønsker inspiration og information i det fælles arbejde med at udvikle
de lokale personalepolitiske forhold. Det kan tillige anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet. ■

”I sidste udgave af Modus var der fejl i oplysningerne
om lønnen for de timelønnede ansættelser på musikkonservatorierne. Det skal derfor præciseres, at satserne
pr. 1/4 2012 udgør kr. 574,77 pr. undervisningstime á
60. min. og kr. 229,91 pr. arbejdstime (ikke undervisning) jf. Finansministeriets cirkulære.”
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