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Leder
Ole Helby

Hvor er
KULTURPOLITIKKEN
blevet af?

FOTO: STIG NØRHALD

Regeringens finanslovforslag for 2013 blev fremlagt
under overskriften ”På vej mod et stærkere Danmark”.
Desværre rummer præsentationen af finansloven slet
ikke noget om kulturpolitikken eller om kulturpolitiske
initiativer. Om det så betyder, at regeringen reelt ikke
har en kulturpolitik, eller om den ikke mener, at aktiviteter under kulturministeriets område er med til at
gøre Danmark stærkere, må indtil videre stå hen i det
uvisse. Man bliver ikke meget klogere, når man forsøger at følge lidt med i, hvad kulturminister Uffe Elbæk
melder ud i medierne. Det meste drejer sig om pligtopgaver som digitalisering, der i en kronik i dagbladet
Politikken bliver betegnet som det vigtigste sigtepunkt
i kulturministerens horisont. Reformen af kunststøtten
fremhæves også som en mærkesag, men her skal man
nærmest være fuldstændig historieløs, hvis man ikke
ved, at denne reform bygger på initiativer født i den
tidligere borgerlige regering. Et andet hovedtema for
ministeren er økonomien, hvor Uffe Elbæk ved enhver
given lejlighed gør en dyd ud af at fortælle, at han ikke
har mulighed for at skaffe flere penge til kulturen. Det
med pengene kan de fleste formentlig godt forstå i en
tid, hvor Europa og dermed også Danmark er midt i en
økonomisk krise, som nærmest fylder hele den politi-
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ske dagsorden. På den anden side rummer finansloven
stadig store tilskud til kulturen. Der er endda blevet
plads til nye initiativer som musikhandlingsplanen for
2012 -2015. Reelt er kulturen således gået fri for store
besparelser.
Der er altså overhovedet ingen grund til at holde kulturens finanslov ”hemmelig”. Fremlæggelsen af finansloven er tværtimod en kærkommen lejlighed til at sætte
fokus på de institutioner, initiativer og områder, som
støttes, og drøfte, hvordan den videre udvikling skal
være. Måske er problemet, at finansloven er så omfattende, at et helt ministerområde risikerer at blive usynligt ved præsentationen, fordi det overordnede fokus
ligger på særlige indsatsområder. Dette forekommer
imidlertid politisk uholdbart for de områder, der ”glemmes”. Problemet med den usynlige kulturpolitik kan
dog afhjælpes, hvis kulturministeriet fremover laver et
kommenteret uddrag af finanslovsforslaget i form af
”kulturens finanslov”, naturligvis kun som et uddybende
supplement til den samlede finanslovspræsentation. På
den måde kunne dette vidtforgrenede område synliggøres meget bedre, og vi kunne få en mediedækning og en
politisk drøftelse på et mere kvalificeret niveau. ■
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Hvad er ..?

Af Birgitte Schade
og Charlotte Mejlbjerg
FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Kreativitet
Det er torsdag, og sammenspilsholdet er samlet i musiklokalet. Det er en flok livlige unger, som har meget på
hjerte. De snakker og er allerede begyndt at spille løs. Inden timen rigtig er kommet i gang, spørger Maja: ”Må
vi ikke nok få lov at lave en spøgelses-historie? Du ved, hvor vi bruger alle de sjove lyde?” Deres lærer Leif svarer: ”Jo, det kan vi godt. Kan I huske nogle af de måder, vi spillede på sidst? Lad os skrive en huskeliste med de
forskellige lyde på tavlen. Hvordan skal vi skrive den her?” (Læreren laver en lyd på blokfløjten ved at vibrere
med hånden over labiet).

I statens vejledende retningslinjer for musikskoler fra
1995 står:
”Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for
musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang,
aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.”
Men hvad kan ordet kreativ betyde?
Nogle mulige betydninger kunne være:
• Evne til at udnytte erhvervet kompetence til at skabe
nye og brugbare ideer
• At være istand til at få nye ideer og gennemføre dem
• At anskue forhold på en ikke forventelig måde
• At producere et kreativt produkt/resultat
Kreativiteten forbindes traditionelt med folkeskolens
skabende fag - de fag som man ikke får karakter i, og
som af denne grund er lavstatus fag. Dette er egentlig et
paradoks, idet kreativiteten ofte tillægges stor betydning
for elevernes fremtidige chancer i uddannelsessystemet
og erhvervslivet.
Selve ordet kreativ forbindes tit med ord som nyt, enestående, nyskabende, anderledes, imaginært og originalt.
Mange opfatter kreativitet som modsætningen til logisk
tænkning, og kreativitet bliver ofte sat lig med intuition.
Forvekslingen af kreativitet og intuition har ifølge Kjeld
Fredens ført til, at den hjerneforskning som beskriver
hjernehalvdelenes arbejdsdeling, har fået stor betydning
for, hvordan vi opfatter musiks rolle i udviklingen af det
hele menneske, nemlig som en aktivitet, der kan udfordre højre hjernehalvdel.
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Ifølge hjerneforskeren Roger Sperry befinder evnen til
registrering, bedømmelse, genkendelse m.v sig i venstre
hjernehalvdel og evnen til opfattelse, følelser og rumlighed m.v. sig i højre halvdel.
Sperry påpeger, at skolens undervisning tilgodeser venstre hjernehalvdels aktiviteter langt mere end den højres,
som ofte ligefrem bliver undertrykt.
Denne “skæve” udvikling finder sted gennem hele skoletiden, og da hjernestrukturen stort set er afsluttet i 17 års
alderen, udvikles det ene sæt evner i langt højere grad
end det andet, som derfor nærmest sygner hen. (Hartmut von Hentig - Kreativitet s.40-41). I det perspektiv
har kreative arbejdsprocesser og kreative fag deres helt
indlysende berettigelse.
Man må også gøre sig klart, at det kreative omfatter flere
aspekter, idet det omfatter
• det kreative produkt
• den kreative proces,
• det kreative miljø
• den kreative person
Frede V. Nielsen har beskrevet musikfagets aktivitetsformer i 5 kategorier.
Hvis man beskriver disse udfra et kreativitetssyn, ser det
således ud:
Reproduktion: At udføre/genskabe eksisterende musik.
Man kan have den opfattelse, at reproduktion ikke er en
kreativ proces. Dette kan imidlertid tilbagevises, da indstude-

oktober 12 : modus

Venstre hjernehalvdel:
“Den logiske hjerne”

Højre hjernehalvdel:
“Den kreative hjerne”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrer højre side af kroppen
Bruger logik
Detaljeorienteret
Ord og sprog
Nutid og fortid
Matematik og forskning
Viden
Kender tings navn
Analytisk
Laver strategier
Praktisk

Styrer venstre side af kroppen
Bruger følelser
Helhedsorienteret
Billeddannelse
Nutid og fremtid
Filosofi og kunst
Tro
Kender tings funktion
Fantasifuld
Ser muligheder
Impulsiv

Fra: http://dysleksi-i-fokus.dk/index.php/hvad-er-ordblindhed-og-dysleksi/hjernens-funktion

ring, overvejelser angående udførelse og selve den perceptuelle aktivitet er stærkt præget af den udførendes kreativitet og samtidig udfordrer personen til at tænke kreativt.
Produktion: At skabe, komponere, arrangere m.v.
Dette må betragtes som kreativ aktivitet, for så vidt som
kreativ bruges synonymt med skabende, selvvirksom, på
eget initiativ og/eller iderig.
Både reproduktion og produktion kræver en vis grad
af håndværksmæssig kunnen som forudsætning for at
lykkes. Derved kommer det (re)produktive også til at
fungere som metode for indlæring af håndværksmæssige færdigheder.
Perception: Det sansende og sansebearbejdende.
At denne aktivitet er kreativ begrundes med, at dét at
bearbejde, kategorisere og strukturere lytteindtryk kan
stimulere den lyttendes kreative evner; give den lyttende
nogle byggesten, som kan anvendes i efterfølgende
musikoplevelser.
Interpretation: Det forstående og tolkende
Her forstås det kreative moment som en måde, hvorpå
man kommunikerer en oplevelse ud til omgivelserne.
Refleksion: Det overvejende og perspektiverende.
Dette er måske ikke en entydig kreativ aktivitet, men
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mere en kritisk bearbejdning af kreativitens flyvske resultater. Kan mine ideer holde? Er det tydeligt, hvad jeg vil
med denne fortolkning osv. I det perspektiverende er det
ofte lettere tale om kreativitet, idet perspektivering ofte
er en del af en nytænkning/omskabende proces. (Mejlbjerg 2004)
Når vi diskuterer kreativitet, må vi også spørge os selv,
om læreren skal undervise kreativt eller undervise til kreativitet - altså udvikle elevens kreative evner, så denne selv
bliver en kreativ person? Eller begge dele?
I musikskolen er der ofte et ønske om, at undervisningen skal udvikle børns kreative evner. For at kunne
imødekomme dette må eleverne gives nogle forudsætninger. For eksempel at
• kunne betjene et instrument
• kende til musikkens enkleste koder
• kunne kommunikere i og om musik
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INFO:
“Artikelserien “Hvad er...” , fortsætter, og i de
følgende numre vil du kunne læse om en ny
række begreber tilknyttet det musikskolepædagogiske område. Hvis du ikke fik læst den første række
af artikler i serien eller ønsker at genlæse dem,
findes de på hjemmesiden
www.dmpf.dk/modus.aspx under ”Læs Modus”
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Find artiklerne på:
www.dmpf.dk/modus.aspx

8 Et studie (Mejlbjerg og Schade 2002) resulterede i formuleringen af nedenstående 4 teser om kreativitet:
TESE 1: Kreativitet er afhængig af rammer.
For at kunne agere kreativt er man nødt til at have
en ramme at agere udfra. En undervisning uden
rammer for aktiviteterne kan virke skræmmende
og derved hæmmende på børns udfoldelser.
Et eksempel: I undervisningen arbejdes der med
rytmer. Et af børnene begynder pludselig at ændre
rytmen, og der opstår et kreativt rum, hvor vi kan
tale om andre måder at spille rytmen på. Hvis ikke
vi havde arbejdet med rytmens ramme, ville det at
ændre rytmen ikke give mening, da vi ikke havde
noget at sammenligne med.

TESE 2: Kreativitet er skabende aktivitet.
At skabe er en kreativ proces, som man kan
befinde sig i hele livet. Musikundervisningens
skabende processer er kun en lille smagsprøve på,
hvordan en sådan proces foregår. Hvis vi vil give
eleverne en fornemmelse af dette fænomen, må
vi udstikke ganske smalle rammer, og herigennem
give eleverne handlemuligheder. For eksempel er
det meget lettere og ikke nær så uoverskueligt at
komponere en melodi med tre toner, end hvis der
ingen begrænsning/ramme er.

TESE 3: At eksperimentere er kreativt.
Når vi vil lære børnene at eksperimentere, må vi
først give dem nogle redskaber. Et eksperiment
forudsætter, at der er nogle byggeklodser at
eksperimentere med. Vi må altså i musikundervisningen præsentere børnene for de byggeklodser, som musik består af. Udfra denne viden kan
børnene så eksperimentere og bygge nyt.

TESE 4: Kreativitet er spontanitet.
At udvise spontanitet er at være kreativ. Det
spontane kendetegnes ved at være uplanlagt,
ofte iderigt og inspireret af det der foregår i nuet.
Spontaniteten afhænger altså af, at der foregår
noget, som man kan reagere på. Man suges ind
i en stemning, som opløser tid og sted og derfor
giver fantasien og kreativiteten frit spillerum. Hvis
en undervisningssituation skal befordre denne
tilstand, må eleverne være trygge og optagede af,
hvad der foregår. I fordybelsen ophæves tid og
sted, og dermed bliver fordybelse en forudsætning for spontanitet.

Vil man medtænke kreativitet og kreative processer i undervisningen, har man - som ovenstående viser, et bredt
spektrum af muligheder, hvor kun underviserens egen
kreativitet sætter begrænsninger og muligheder. ■
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NYHEDER FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
Finn Kornebæk

CD

VEDLAGT

Blues in C (Kornebæk)
Lennon & McCartney)
lørdag aften (trad.)
ensleeves (trad.)
. 1 (Kornebæk)
(Kornebæk)
Story (Lai)
Webber)
winul)
er)
)

Finn Kornebæk

enter
alle arrangem
af
indspillet
ebæk
Finn Korn

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

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

NYHED

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

FORLaG

WILHeLM HaNSeN MuSIK

Cd med alle arrangementer indspillet af Finn Kornebæk er vedlagt.
20-07-2012 15:14:55

Børnenes
Favoritter 2

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

Vejl. pris kr. 199,00
(inkl. moms)

Lær at spille

SAXOFON 2

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 voksne.
Anne Lassen har illustreret.
Becifret melodilinie med tekst.
30,4 mm

2

cd’er
vedlagt

297 + 3 +1 mm

B

Blandt ølhunde og månestråler

WH31405

alverdens melodier
& improvisation

l a n dt

WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofonskole_2_omslag.indd 1

Finn Jørgensen

nd
ølh u

e

ne
å
g
m
o
er
l
å
r
st
et og
saml alt af en
t
r
ns
fo
Jørge
finn

ske
130 dannge
a
renvoydser, tekrst
i
lede
og bil

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.

26/01/12 12.02

Interview

Professor Frede V. Nielsen og Hebe
(gudinde for ungdom i den græske mytologi)

En kærlig hilsen
til en særlig Nielsen

Af Kirsten
Brunbech
FOTO: ERIK NORSKER

Festsalen på DPU var fyldt til randen, og hele salen sang ottestemmig fødselsdagssang, da Frede V.
Nielsen, professor i musikpædagogik, fyldte 70 år og holdt afskedsforelæsning efter 41 års ansættelse.
Ugen efter var MODUS på besøg hos musikdidaktikkens mester, der nu kan kalde sig professor
emeritus.
”Musikken er et meget lille fagområde herude. Det ville
ikke blive bemærket af mange, hvis vi blev nedlagt”,
konstaterer professoren lakonisk, mens vi bevæger os
gennem den pompøse bygning, der huser Danmarks
Pædagogiske Universitet (DPU) i København. Den blev
opført af tyskerne i fyrrerne som skole for tyske embedsmandsbørn. I dag er den fagdidaktikkens højborg.
Vi vandrer gennem en aula med statelige søjler og
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glastag, gennem lange gange, opad trapper, rundt om
hjørner - og når endelig frem til den hyggelige hule med
skrå vægge, bøger, kunst, klaver og et skrivebord, hvor
Frede V. Nielsen har siddet og tænkt store tanker i en
menneskealder.
Hans lange arbejdsliv er dog ikke forløbet uden hårde
kampe for fagets overlevelse. I de mange år, stedet
hed Danmarks Lærerhøjskole, har han været med til at
oktober 12 : modus

uddanne cand.pæd.er i musik. Men
måtte erkende, at han var startet
uddannelsen ophørte, da Lærerhøjfor sent til virkelig at kunne drive
skolen blev lukket i 2000. Den
klaverspillet til noget på solistisk
daværende rektor, Lars-Henrik
niveau. Og samtidig var der en
Schmidt, mente, at det fagintellektuel tørst – en anden
lige indhold skulle tages ud
lunte, der var blevet tændt
af uddannelserne. Resultatet
i gymnasietiden – som fik
var, at musikfaglige lokaham til at melde sig ind på
ler blev lukket, inventaret
universitetet med musik som
spredt for alle vinde, og tre
hovedfag og dansk som
flygler blev parkeret på Den
bifag.
OTTO SCHILY,
Sorte Diamant.
En af de lærere, der gjorde
TYSKLANDS TIDL. INDENRIGSMINISTER
Rektoren ønskede, at kun
stort indtryk her, var Jens Peter
fagene dansk og matematik
Larsen, internationalt koryfæ og
skulle blive tilbage. Begrundelsen
specialist i wienerklassisk musik og
var, at dansk er det vigtigste fag i
barokmusik, blandt andet Haydn og
Danmark, og matematik er det vigtigste
Händel. ”Han foreslog, at mit speciale
fag i verden.
skulle handle om tematyper i Beethovens og
I 2006 lykkedes det dog ved intenst arbejde af få opretMozarts klaverkoncerter, og dette arbejde tændte min
tet en ny cand.pæd.-uddannelse i musik under det nye
videnskabelige interesse”, erindrer Frede.
DPU, men flyglerne og det musikfaglige indhold er aldrig
Litterære ambitioner førte også til, at den unge studevendt tilbage.
rende forsøgte sig med tekster, der blev sendt til Vindro”Den musikpædagogiske teori er blevet rendyrket –
sen, hvor Villy Sørensen og Klaus Rifbjerg var redaktører.
profilen er blevet skarpere”, forklarer professoren, mens
Der kom da også et venligt – men henholdende - svar fra
vi tager plads ved skrivebordet, som han kalder ”rodet”,
Rifbjerg.
skønt papirerne ligger i pæne og sirlige bunker.
”Mange år senere overværede jeg her på stedet et
”Vi ville gerne appellere til studerende fra konservatorier,
gæsteforedrag med Rifbjerg, der i mellemtiden var blevet
universiteter og lærerseminarierne, og det har også virket”.
adjungeret professor i litteratur på Lærerhøjskolen. Det
eneste, der står tilbage i min erindring, er sætningen: ”…
Berlinerundersøgelsen
for ord smager godt”. Det var jo rammende og godt for”Folketingspolitikkerne herhjemme mangler musikalsk
muleret, men senere har jeg tænkt: ”Ja, men er der også
dannelse. Hvis man spurgte, hvor mange af dem, der
næring i dem?” Og her er det nok min jordbundethed
nogensinde har været til en klassisk koncert, ville svaret
og bondebaggrund, der slår igennem”.
formentlig være nedslående. – De musiske fag har ikke
den store bevågenhed, og selv en politiker som Antorini
Til kamp for didaktikken
er begyndt at omtale læring som synonym med at læse,
Det, at finde indhold og næring i ordene, er den røde
regne og skrive. I tysk dannelseskultur derimod er den
tråd, der er gået igennem det teoretiske og videnskabelige
musikalske tradition dybt forankret - også hos landets
arbejde, Frede V. Nielsen har bedrevet gennem alle årene.
politikere”, hævder han og fortæller om en langtidsunAt bruge sproget til pædagogisk refleksion omkring
dersøgelse, hvor en gruppe skoler i Berlin gav eleverne
undervisning og opdragelse, at arbejde med sprogets
øget musikundervisning. Det mundede ud i en 700 siders
didaktiske dimension i relation til musikkens dannelsesrapport i 2000, hvor Hans Günther Bastian, der ledede
potentiale er det, der har optaget ham.
undersøgelsen, især påviste en række gavnlige sociale
Denne interesse må allerede have skinnet tydeligt igeneffekter. Det fik Tysklands daværende indenrigsminister
nem ved hans eksamen som ung på universitetet. Censor
Otto Schily til at udtale de vise ord: ”Den, der lukker en
var Gunnar Heerup, der netop var kaldet til et profesmusikskole, skader landets indre sikkerhed!”
sorat på Lærerhøjskolen. Han stod og skulle bruge et par
friske unge mennesker til den nyoprettede cand.pæd.Smagen af ord
uddannelse - og fik straks øje på potentialet hos de to
Frede V. Nielsens egen dannelsesrejse startede i gymholdkammerater Frede V. Nielsen og John Høybye. Allenasiet. Mødet med litteraturen og musikken blev en ny
rede i sommerferien besøgte de ham i hans i villa i Virum
spændende verden, der åbnede sig for landmandssønog aftalte ansættelse som timelærere på Lærerhøjskolen.
nen på Falster. Han blev så grebet af klaverspillet, at det
Frede skulle tage sig af det musikteoretiske - og John af
førte til optagelse på musikkonservatoriet med Helge
det praktisk-musikalske. Og det gjorde de så i alle de år,
Nørgaard som inspirerende lærer. Men den unge Frede
Lærerhøjskolen bestod.
8

”Den, der lukker en
musikskole, skader landets
indre sikkerhed!”

modus: oktober 12
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Interview
8 Til morskab for de studerende underviste Frede i soldateruniform det første år, for værnepligten blev aftjent på
Østerbro Kasserne om formiddagen, og om eftermiddagen hastede han - uden tid til omklædning - ud til
Lærerhøjskolen.
Fænomenologisk realisme
At der skal være næring i ordene handler også om,
at sproget ikke må overtage virkelighedens domæne,
mener professoren. ”Det støder mod min naturerfaring
og realisme, når rabiate folk hævder: ”Vi har kun den
virkelighed, som vi har ord og begreber for”. Jeg mener,
det rent moralsk er dybt problematisk at lade ordenes
æstetiske værdi æstetisere hele tilværelsen, for der er en
virkelighed at konfrontere. Denne diskussion er dybt infiltreret i en filosofisk diskussion, som kører meget i øjeblikket. Den strenge fænomenologi handler om at undersøge: ”Hvad er musik for et fænomen”. Og den centrale
konklusion er: musikken er ikke et objekt, ikke en ting i
sig selv. Ikke noder eller indspilninger. Musikken ligger i
vores mentale evne til at finde ind til selve værket”.
Ligesom Niels Bohr i sin tid udviklede ”københavner-

fortolkningen” indenfor kvantefysikken, så har Frede V.
Nielsen stået i spidsen for ”københavnerskolen” indenfor
den musikpædagogiske forskning, som det blev fremhævet i et tysk tidsskrift for nogle år siden.
”Her i DPU-tiden har det været en fælles interesse for os
få videnskabeligt ansatte personer at finde ind til kernen
i det, vi bliver påvirket af, når vi møder musikken - at
spørge os selv: ”Hvad er det egentlig, der er på spil i
det her musikalske værk?”. Og alle ph.d. afhandlinger
hos os har haft fælles teoretisk fundering i fænomenologien, som vi har udviklet den i relation til musikpædagogikken her på DPU”, forklarer Frede V. Nielsen og
uddyber:
”Vi må bringe vores mentale kræfter i brug for at finde
ind til det centrale. Det er en form for menneske- og
mentalinvolveret realisme, det er mit ideal, som jeg kalder fænomenologisk realisme”.
Men hvordan kan en musiklærer, der står ude i det
virkelige liv med en gruppe børn, bruge det her til noget?
Bliver det hele ikke lidt for teoretisk, tillader jeg mig at
spørge professoren.

OPTAGELSE
PÅ DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM
INFORMATIONSMØDE onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 18.00
Information om optagelsesprøven, DKDM’s uddannelser m.m.

ANSØGNINGSFRIST for optagelse: 1. december 2012 kl. 12.00
Koordineret ansøgning via www.musikuddannelser.dk
Læs mere og se programmet for informationsmødet på www.dkdm.dk
Rosenørns Allé 22 · 1970 Frederiksberg C · T: 7226 7226
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”Min teori om musik som et mangedimensionelt og
dybt meningsunivers er blevet modtaget med meget stor
interesse, både blandt lærere og studerende”, svarer
han. ” Når folk underviser, spørger de sig selv, ”hvad er
opgaven her? Hvad har vi mellem hænderne? – udover
eleverne”. Og hvis det centrale er at bibringe eleverne
stærke musikoplevelser, som vil blive husket og få indflydelse på deres senere liv, kræver det en form for tænkning at hænge det op på”.
Frede V. Nielsen har i 1994 udgivet et digert værk med
titlen ”Almen Musikdidaktik”. Og som forberedelse til
vores samtale har jeg lånt bogen på biblioteket. Det
eksemplar, jeg fik med hjem, er godt slidt og fuldt af
håndskrevne noter, der vidner om flittig brug. Det siges
også, at bogen bruges som lærebog i hele Skandinavien.
”Der er værker i vores kultur, som har præget os. Indenfor musikken bør man kende til; for eksempel Mozart,
Beethoven, Brahms, Wagner, Palestrina og William Byrd.
Vi må opstille kriterier for, hvad der er væsentligt. Her
står jeg på den absolutistiske front – modsat den relativistiske, der hævder, at alle meninger kan være lige gode.
Der er saglige kriterier for, at Mozarts musik er uforlignelig god, og det er muligt at begrebsliggøre disse. Og
hvis man aldrig har hørt den klangverden, der ligger i et
symfoniorkester, opsøger man det jo næppe selv”.
Didaktikkens begrænsninger
Selvom det har været en passion og et privilegium for
Frede V. Nielsen gennem et langt arbejdsliv at kunne fordybe sig i musikdidaktikken, erkender han også didaktikkens
begrænsninger. For sproget kan kun forsøge at indkredse
- men aldrig nå ind til kernen i det musikalske fænomen.
Der er noget derinde, som ikke lader sig sprogliggøre – elmodus: oktober 12

lers var der ingen grund til at have det. Og han anser det
for utroligt vigtigt at italesætte denne begrænsning.
”Det, der motiverer, at folk ytrer sig kunstnerisk og
skaber nye værker, er behovet for at sige noget i et
udtryksmedium, hvor sproget ikke slår til. I digtningen for
eksempel er det tydeligt, at sproget bliver musikaliseret.
Betydningsdimensionen ligger ikke i det, der direkte er
omtalt – men i den associationsverden, som bliver produceret i sprogets rytme, struktur og symboldannelse”.
Fra sit landmandsliv har han lært, at det kræver langsigtet planlægning og vedholdende arbejde for, at natur og
kultur kan gå op i en højere enhed. Og denne erfaring
har han taget med sig ind i sit arbejde med musikteorien.
”Jeg har ofte opponeret imod den centrale kompetence,
der kaldes ”omstillingsparathed”. For at drive talentet til det
yderste kræver det tværtimod vedholdenhed og evnen til
fordybelse – det ved musikere jo alt om, når det gælder topplaceringer indenfor den solistiske verden”, pointerer han.
Musikskolerne og folkeskolen
For nylig afholdt kulturministeren en konference om
musikhandlingsplanen 2012 - 2015.
Her sad Frede V. Nielsen med i debatpanelet. Han fortæller, at der blev udfærdiget et intentionspapir, hvor man
forventer forpligtende samarbejde mellem læreruddannelsen og konservatorierne.
”Jeg gjorde mig til talsmand for, at det bryder sammen,
hvis man flytter ressourcer fra læreruddannelsen - som i
forvejen er barberet ned til sokkeholderne - til konservatorierne, for de er ikke klædt på til denne opgave. Konservatorierne og konservatorielærerne generelt har aldrig
interesseret sig for uddannelse af lærere til folkeskolen.

8

11

Interview

Frede V. Nielsen

8 De har meget at lære, hvis de skal deltage i
denne professionsrettede opgave, og spørgsmålet er, om de overhovedet er interesserede, for de
har, som jeg ser det, nok at gøre med at uddanne
lærere til musikskolerne.
Det har undret mig, at musikkonservatorierne har vægtlagt den musikpædagogiske refleksion og teori i så ringe
grad. Det er en klassisk konflikt imellem musikerkultur og
pædagogkultur. Men hvis man havde en klarere pædagogisk profil, ville man måske også appellere til nogen,
der havde en højere grad af interesse for dette område.
For den store del af arbejdet, når man er færdiguddannet, er jo på det pædagogiske område. I Sverige
og Norge har alle musikhøjskoler mindst et professorat
indenfor forskning i musikpædagogik foruden ansatte på
lektorniveau. Men hvis vi på DPU forsvinder fra landkortet, findes det ingen steder her i landet overhovedet!”
Om samarbejdet mellem musikskole og folkeskole siger
Frede V. Nielsen: ”Det ville være aldeles positivt, hvis
instrumentalundervisningen kunne integreres i skoletiden, og man kunne få skabt en tættere alliance mellem lærerne i musikskolen og folkeskolen. Det kræver
udvikling af en fælles referenceramme – at tale samme
musikpædagogiske sprog - i uddannelserne.

• Født 10. maj 1942
• Dansk musikforsker og dr.pæd.
• Siden 1971 ansat på Danmarks Lærerhøjskole, hvor han 1998 blev professor
i musikpædagogik

• Omfattende faglitterær produktion
indenfor musikvidenskab, musikpsykologi og musikpædagogik

• Disputats i 1983 om Oplevelse af musikalsk spænding

• Forfatter til Almen Musikdidaktik
(1994 - rev. udgave 1998), der anvendes som lærebog i hele Skandinavien

• Har udgivet rapporten: Musikfaget i
undervisning og uddannelse, status og
perspektiv 2010

• Medstifter og siden 1999 koordinator
for Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning

• Medstifter af Nordisk Netværk for
Musikpædagogisk Forskning, 1992

• Indtil 2011, hovedredaktør af Nordisk
Musikpædagogisk Forskning. Årbog

KonKurrence for unge KlaSSISKe muSIKere unDer 20 år

BLÆSERE OG STRYGERE
Indledende runde, danmark
lørdag d. 12. januar 2013
på Københavns Musikskole

Indledende runde, SverIge
lørdag d. 19. januar 2013
på Kulturskolan Lund

FInale

søndag d. 17. marts 2013 på Ishøj Kulturskole

TIlmeldIng

online på www.oresunds-solist.com
senest d. 25. november 2012

www.oresunds-solist.com
Sekretariat: Ishøj Kulturskole, Vejledalen 9
2635 Ishøj, Danmark, www.ishojkulturskole.dk
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Faren er, hvis den obligatoriske undervisning bliver sløjfet
på grund af den instrumentale undervisning om eftermiddagen. Det ville være katastrofalt!
Finn Holst har beskæftiget sig med emnet i en ph.d.
afhandling, som er lige på trapperne. Den handler om en
hel række muligheder for samarbejde, hvis man kan få
musikskolelærernes og folkeskolelærernes kompetencer
til at gribe ind i hinanden i gensidig respekt”.
Landmand og emeritus
Som pensionist får Frede V. Nielsen nu mere tid til at
dyrke sin interesse for landbrug. Sammen med sin kone
driver han en gård mellem Fredensborg og Humlebæk på
120 tønder land.
- Og så er der også fødegården på Falster, hvor jorden
dog er forpagtet ud.
Er det så helt slut med de musikdidaktiske refleksioner,
nu hvor professoren går på pension?
Nej, heldigvis ikke. Som emeritus har han stadig en
tilknytning til DPU, hvilket betyder, at han kan hyres til
undervisning og særlige opgaver. Og det er jo ikke kun
på det lille kontor med de skrå vægge, man kan tænke
store tanker. De tænkes måske allerbedst under åben
himmel med fødderne solidt plantet i markens muld. ■
oktober 12 : modus
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1. oktober 2012

Satser

for musikskolelærere og musikskolens ledelse

0123456789
0123456789

292.513
297.163

301.906

306.752
311.694
316.739
321.891
327.143

332.507
337.976
343.810
349.621
355.553

361.603
367.774
375.947
384.347
392.976

401.843
408.996
427.797
456.506
488.374

539.445
613.821
673.952
754.116
850.475

958.527

288.964
293.782

298.705

303.740
308.886
314.145
319.525
325.018

330.638
336.379
342.473
348.592
354.849

361.242
367.774
375.947
384.347
392.976

401.843
408.996
427.797
456.506
488.374

539.445
613.821
673.952
754.116
850.475

958.527

28
29

30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

55+

958.527

539.445
613.821
673.952
754.116
850.475

401.843
408.996
427.797
456.506
488.374

361.854
367.774
375.947
384.347
392.976

333.800
339.083
344.736
350.334
356.041

308.836
313.637
318.534
323.528
328.613

304.123

294.969
299.503

Grp. 2

958.527

539.445
613.821
673.952
754.116
850.475

401.843
408.996
427.797
456.506
488.374

362.214
367.774
375.947
384.347
392.976

335.668
340.680
346.073
351.363
356.746

311.847
316.447
321.128
325.894
330.736

307.323

298.519
302.883

Grp. 3

958.527

539.445
613.821
673.952
754.116
850.475

401.843
408.996
427.797
456.506
488.374

362.466
367.774
375.947
384.347
392.976

336.961
341.786
347.001
352.078
357.234

313.931
318.391
322.922
327.532
332.208

309.539

300.974
305.224

Grp. 4

55+

51
52
53
54
55

46
47
48
49
50

41
42
43
44
45

36
37
38
39
40

31
32
33
34
35

30

28
29

Trin

79.877,25

44.953,75
51.151,75
56.162,67
62.843,00
70.872,92

33.486,92
34.083,00
35.649,75
38.042,17
40.697,83

30.103,50
30.647,83
31.328,92
32.028,92
32.748,00

27.553,17
28.031,58
28.539,42
29.049,33
29.570,75

25.311,67
25.740,50
26.178,75
26.627,08
27.084,83

24.892,08

24.080,33
24.481,83

Grp. 0

79.877,25

44.953,75
51.151,75
56.162,67
62.843,00
70.872,92

33.486,92
34.083,00
35.649,75
38.042,17
40.697,83

30.133,58
30.647,83
31.328,92
32.028,92
32.748,00

27.708,92
28.164,67
28.650,83
29.135,08
29.629,42

25.562,67
25.974,50
26.394,92
26.824,25
27.261,92

25.158,83

24.376,08
24.763,58

Grp. 1

79.877,25

44.953,75
51.151,75
56.162,67
62.843,00
70.872,92

33.486,92
34.083,00
35.649,75
38.042,17
40.697,83

30.154,50
30.647,83
31.328,92
32.028,92
32.748,00

27.816,67
28.256,92
28.728,00
29.194,50
29.670,08

25.736,33
26.136,42
26.544,50
26.960,67
27.384,42

25.343,58

24.580,75
24.958,58

Grp. 2

79.877,25

44.953,75
51.151,75
56.162,67
62.843,00
70.872,92

33.486,92
34.083,00
35.649,75
38.042,17
40.697,83

30.205,50
30.647,83
31.328,92
32.028,92
32.748,00

28.080,08
28.482,17
28.916,75
29.339,83
29.769,50

26.160,92
26.532,58
26.910,17
27.294,33
27.684,00

25.794,92

25.081,17
25.435,33

Grp. 4

15,3 x 362.214x 20,00
100 x 25 x 12
15,3 x 7624,41
100 x 12

Pension af kronetillæg:
Månedlig pensionsindbetaling i alt:

Pensionsbidrag (15,3 %):

= 97,21 kr.
= 3.791,38 kr.

= 3.694,58 kr.

Eksempel på beregning af månedligt pensionsbidrag for en månedslønnet lærer på trin 41 (gruppe 3) med en
beskæftigelsesgrad på 20,00/25,00 med årligt pensionsgivende kronetillæg på 6.000 kr. (31.03.2000-niveau)
uafhængigt af beskæftigelsesgrad:

79.877,25

44.953,75
51.151,75
56.162,67
62.843,00
70.872,92

33.486,92
34.083,00
35.649,75
38.042,17
40.697,83

30.184,50
30.647,83
31.328,92
32.028,92
32.748,00

27.972,33
28.390,00
28.839,42
29.280,25
29.728,83

25.987,25
26.370,58
26.760,67
27.157,83
27.561,33

25.610,25

24.876,58
25.240,25

Grp. 3

Månedslønninger

55+

51
52
53
54
55

46
47
48
49
50

41
42
43
44
45

36
37
38
39
40

31
32
33
34
35

30

28
29

Trin

995.705

553.965
630.908
702.306
791.292
887.650

401.843
408.996
427.797
456.506
499.893

361.242
367.774
375.947
384.347
392.976

330.638
336.379
342.473
348.592
354.849

303.740
308.886
314.145
319.525
325.018

298.705

288.964
293.782

Grp. 0

995.705

553.965
630.908
702.306
791.292
887.650

401.843
408.996
427.797
456.506
499.893

361.603
367.774
375.947
384.347
392.976

332.507
337.976
343.810
349.621
355.553

306.752
311.694
316.739
321.891
327.143

301.906

292.513
297.163

Grp. 1

995.705

553.965
630.908
702.306
791.292
887.650

401.843
408.996
427.797
456.506
499.893

361.854
367.774
375.947
384.347
392.976

333.800
339.083
344.736
350.334
356.041

308.836
313.637
318.534
323.528
328.613

304.123

294.969
299.503

Grp. 2

995.705

553.965
630.908
702.306
791.292
887.650

401.843
408.996
427.797
456.506
499.893

362.214
367.774
375.947
384.347
392.976

335.668
340.680
346.073
351.363
356.746

311.847
316.447
321.128
325.894
330.736

307.323

298.519
302.883

Grp. 3

995.705

553.965
630.908
702.306
791.292
887.650

401.843
408.996
427.797
456.506
499.893

362.466
367.774
375.947
384.347
392.976

336.961
341.786
347.001
352.078
357.234

313.931
318.391
322.922
327.532
332.208

309.539

300.974
305.224

Grp. 4

Pensionsgivende årsløn for
overenskomstansatte

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2012

Pension:
Musikskolelærere og musikskolens ledelse er omfattet af en pensionsordning på 15,3 %.

Grp. 1

Grp. 0

Trin

Årslønninger

Dansk Musikpædagogisk Forening

DMpF’s LØNTABEL

52.100,14

11.436,62
12.071,98
12.707,35
19.061,03
25.414,70

8.259,78
8.895,15
9.530,51
10.165,88
10.801,25

5.718,31
5.972,45
6.353,68
7.116,12
7.624,41

4.574,65
4.828,79
5.082,94
5.210,01
5.464,16

3.176,84
3.430,98
3.685,13
3.939,28
4.193,43

3.049,76

1.10.2012

Aktuelt årligt
beløb

4.341,68

953,05
1.006,00
1.058,95
1.588,42
2.117,89

688,31
741,26
794,21
847,16
900,10

476,53
497,70
529,47
593,01
635,37

381,22
402,40
423,58
434,17
455,35

264,74
285,92
307,09
328,27
349,45

254,15

1.10.2012

Aktuelt mdr.
beløb

7.971,32

1.749,80
1.847,01
1.944,22
2.916,34
3.888,45

1.263,75
1.360,96
1.458,17
1.555,38
1.652,59

874,90
913,79
972,11
1.088,77
1.166,53

699,92
738,81
777,69
797,13
836,02

486,06
524,94
563,83
602,71
641,59

466,61

1.10.2012

Pension af
årligt beløb

60.071,46

13.186,42
13.919,00
14.651,57
21.977,36
29.303,15

9.523,52
10.256,10
10.988,68
11.721,26
12.453,84

6.593,21
6.886,24
7.325,79
8.204,88
8.790,94

5.274,57
5.567,60
5.860,63
6.007,15
6.300,18

3.662,89
3.955,93
4.248,96
4.541,99
4.835,02

3.516,38

1.10.2012

Årligt beløb
inkl.pension

Eksempel på årsløn (ekskl. pension og feriepenge) for en
fuldtidsansat musikskolelærer på trin 41 (gruppe 4) med et
årligt funktionstillæg på 5.000, - kr. (31.3.2000-niveau)
udgør:
Årsløn trin 41 (grp. 4):
362.466,00 kr.
Tillæg: (5.000 x 1,270735) kr.
6.353.68 kr.
I alt
368.819,68 kr.

Beregning af kronetillæg:
Det aftalte kronetillæg (31.3.2000-niveau) ganges med den
aktuelle reguleringsprocent.

*MGK-tillægget for ledere

*41.000,00

9.000,00
9.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00

6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
8.500,00

4.500,00
4.700,00
5.000,00
5.600,00
6.000,00

3.600,00
3.800,00
4.000,00
4.100,00
4.300,00

2.500,00
2.700,00
2.900,00
3.100,00
3.300,00

2.400,00

31.3.2000

Nyt
grundbeløb

Reguleringsprocent: 1,270735

EKSEMPLER PÅ TILLÆG

DMpF online-service

2,10 kr. pr. km

Ud over 20.000 km. pr. kalenderår…............……............

0
3
0
0
1
2

Region Sjælland
Faxe
Gribskov
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge

Meld dig ind eller søg mere information på www.dmpf.dk

3,80 kr. pr. km

Indtil 20.000 km pr. kalenderår: …............……............…

Takster for tjenestekørsel pr. 1. januar 2012 i egen bil:

Der ydes natpenge ved tjeneste i tiden 17 – 06 både i forbindelse
med skemalagt undervisning og egentlige arrangementer under
forudsætning af, at tjenesten er forud planlagt og godkendt af
skolens leder.

6,68 kr. pr. time

62,02 kr. pr. dag

Godtgørelse for tredelt tjeneste: …............……............….

Godtgørelse for delt tjeneste der strækker sig
udover 11 timer:............…….......…............…….................

22,61 kr. pr. time
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3
4
3
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3
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Region Hovedstaden
Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Frederiksværk-Hundested
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2012

I tidsrummet fra kl. 17.00 – 06.00:
beregnes pr. påbegyndt halve klokketime…............……...

Statens takster fra 1.4.2012

Ulempeydelser (natpenge & godtgørelse)

Dansk Musikpædagogisk Forening

DMpF’s LØNTABEL
Gruppeoversigt

Region Syddanmark
Assens
Billund
Bogense
Esbjerg
Fanø
Fredericia
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kerteminde
Kolding
Langeland
Middelfart
Nyborg
Odense
Svendborg
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Ærø
Aabenraa

0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Region Sjælland fortsat
Lejre
2
Lolland
0
Næstved
1
Odsherred
0
Ringsted
0
Roskilde
2
Slagelse
1
Solrød
2
Sorø
0
Stevns
0
Vordingborg
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Region Midtjylland
Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Århus
Region Nordjylland
Brønderslev-Dronninglund
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Ålborg

DMpF online-service
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Med en Studieforsikring hos Runa

er du sikret til lav pris
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Har du en Studieforsikring hos os, kan du få
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• Spar 8% ved at betale én gang om året
•

Studieforsikringen koster mellem 376 og 501 kr. pr. kvartal (indeks 2012) alt efter, hvor i landet du bor.

RUNA FORSIKRING
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Ny hjemmeside

God musik,
god klaverklang
og godt humør

Af Klaus Møller-Jørgensen,
informationsmedarbejder ved
Det Jyske Musikkonservatorium

Aarhusiansk klaverprofessor bag ny pædagogisk hjemmeside: Klaverkufferten
Anne Øland er en af Danmarks mest efterspurgte
koncertpianister og har bl.a. adskillige anmelderroste
CD-indspilninger bag sig. Hun er samtidig en af landets
mest søgte klaverpædagoger og har uddannet en række
af landets yngre koncertpianister. Som professor ved Det
Jyske Musikkonservatorium underviser hun bl.a. i klaverpædagogik og arbejder således med de studerende,
mens de underviser børn. Og det er vigtigt for hende,
at de studerende tænder i samme grad på undervisning
som på deres eget klaverspil.
Den 3. november lancerer Anne Øland en helt ny hjemmeside for klaverpædagoger: Klaverkufferten. Hjemmesi-

den beskriver professionel klaverundervisning fra begynder- til konservatorieniveau og giver klare anvisninger på
det pædagogiske arbejde, der danner grundlag for en
klassisk skoling. Det sker bl.a. gennem videosekvenser og
materialehenvisninger og især i form af en masse opslag,
hvor Øland giver en detaljeret indføring i fagets forskellige områder.
De enkelte opslag kan efter behov downloades eller
printes ud, kvit og frit. Med Klaverkufferten ønsker Anne
Øland at dele ud af sine mange erfaringer - og frem for
alt af sin grundlæggende indstilling til klaverundervisning: God musik, god klaverklang og godt humør!

Anne Øland
Foto: Eskild Skovbakke Winding
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Ambitionerne i top
For Anne Øland er det vigtigt at hun i sit pædagogiske
arbejde tager udgangspunkt i sit virke som professionel
koncertpianist: ”Jeg har lige siden min ungdom haft stor
interesse for begge sider af mit fag: det pædagogiske og
det kunstneriske. Derfor er jeg så glad for, at man på Det
Jyske Musikkonservatorium ikke har skarpe skel mellem
kunst og pædagogik. For mig hænger de to ting uløseligt sammen, og der er ikke noget ”finere” ved at være
koncertpianist end ved at være klaverpædagog. Jeg er
så vidt jeg ved den eneste klaverprofessor i Europa, som
har ansvar for uddannelsen af både koncertpianister og
klaverpædagoger. Og det er jeg glad for og stolt af. Fordi
godt klaverspil starter fra dag ét. ”

?

Det har altid været vigtigt for Anne Øland, at kvaliteten og
ambitionerne er helt i top fra den allerførste time med en
nybegynder. Hun siger: ”Lige fra starten skal der være 100
procent opmærksomhed omkring alle de grundlæggende
ting: kropsholdning, fingersætning, anslag, frasering osv.
Med en violin eller en klarinet er det nødvendigt at tænke
disse ting med fra starten, ellers kommer der simpelthen
ikke en ordentlig lyd ud af instrumentet. Men på klaveret
skal man jo bare trykke på en tangent, så kommer der
automatisk en stor og flot lyd ud af klangbunden.”
Og hendes erfaring er, at man sagtens kan få en femårig
nybegynder med på den professionelle tilgang fra begyndelsen: ”Børn kan faktisk godt lide, at overliggeren bliver
sat højt, og at der bliver stillet krav til dem. Når nogle af
”mine” små klaverelever optræder, så er det altid med
entré og exit som en koncertpianist: ind og bukke, sidde
rigtigt på bænken, samle fokus osv. - uanset hvor lille en
bagatel, de skal spille. Og de vokser faktisk med det, de
føler sig dygtige, og det fremmer lysten til at gå videre.
I princippet er der for mig ingen forskel på at undervise
en begynder og en solistklasseelev. Sat en smule på spidsen er der faktisk kun repertoiret til forskel.” ■

FAKTA
www.klaverkufferten.dk kommer online d. 3. november 2012.
Siden kommer i både en dansk og en
engelsk udgave.
Siden bliver løbende opdateret med
nyt indhold.
Siden vil bl.a. indeholde ”Annes blog”,
hvor Anne Øland vil skrive om klaverpædagogiske emner samt besvare
spørgsmål fra brugerne.
Release-arrangement 3. november
Alle klaverpædagoger og andre interesserede inviteres til gratis præsentationsarrangement på Det Jyske Musikkonservatorium lørdag d. 3. november kl.
11 til 16 i Lille Sal, Musikhuset Aarhus.
Her vil Anne Øland via fremvisning på
stort lærred fortælle om sidens indhold, hvordan siden kan bruges, og
hvordan hun håber, den vil komme til
at fungere.
Undervejs er der koncertindslag med
dygtige klaverbørn, og Det Jyske Musikkonservatorium er vært ved en gratis
frokost. Aht. køkkenet bedes man
tilmelde sig på: pianist@anneoland.dk.
Klaverkufferten.dk er udviklet af Anne
Øland med stor hjælp fra pianisten
Christian Skovgaard Flarup som et
FOKU-projekt ved Det Jyske Musikkonservatorium.

KORT NYT

SPIL DANSK DAGEN 2012
Spil Dansk Dagen afvikles for 12. år i træk torsdag den 25. oktober 2012
DR og en lang række større og mindre radioer spiller udelukkende musik produceret af danske
komponister, sangskrivere og arrangører; på alverdens sprog og i alle genrer.
Læs mere på www.spildansk.dk

modus: oktober 12
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Kontrabassen
den STORE dreng i klassen…

Af Kirsten
Brunbech
FOTO: ERIK NORSKER

Under navnet ”Bass2012 Copenhagen” indtog kontrabasserne Operaen i København en uge i
august, da der for første gang i Danmark blev afholdt europæisk kontrabaskonvent.
Guinness-rekordforsøg med 123 kontrabasser på scenen, ”Slaget på Reden” flankeret af basser
og mere end 100 baskoncerter - på Operaen og i byen - var bare en lille del af ugens mange
bas-events.
25 børn og unge fra hele verden deltog i konventets ungdomsprogram, ”Young Bassists Camp”,
hvor de ugen igennem blev undervist, gav koncerter og sugede til sig af de store mestres viden.

I den store prøvesal på Operaen sidder 25 unge baselever og lytter til den australsk-amerikanske basprofessor
Robert Nairn, der holder workshop.
”Selvom man er nervøs og genert, når man skal optræde,
så er det vigtigt at tænke musikken langt ud. Vi spiller for
dem på bageste række”, forklarer den garvede bassist
de unge tilhørere - og demonstrerer udadvendthed med
hele sit kropssprog. ”Alt, hvad vi spiller, er som ord i et
skuespil; det skal give mening. Skuespillere læser jo ikke
bare op af bogen. De får det til at blive levende. Og det
samme skal vi gøre, når vi spiller. Hvordan er de første to
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takter? Blødt og smukt – så spiller vi det sådan! – Musikken skal være en historie. Lige fra begyndelsen skal
musikken være spændende og interessant at høre på”.
Rundt om i salen står elevernes mange kontrabasser, og
i det ene hjørne ligger bashylstrene i en bunke. Pludselig
bevæger det ene hylster sig, og tolvårige Sarah stikker
søvnigt hovedet ud. Hun har taget sig en lille lur og brugt
hylsteret som sovepose. Det store bas-event på Toldboden sluttede sent i går, og hun har været meget tidligt
oppe i dag for at tage toget hele vejen fra Greve og nå
frem til Operaen klokken ni.
oktober 12 : modus

Kanoner og kontrabasser
”Det var en fantastisk aften ved Toldboden i går. Havde
det været i Amerika, ville antallet af politifolk have været
større end antallet af publikummer”, udbryder Robert
Nairn med et grin. Det er hans første besøg i Danmark,
og det gjorde et vist indtryk, at kun to betjente til hest
repræsenterede den danske ordensmagt ved gårsdagens
store event. ”Min søn på ti år var med, og det var en
oplevelse, han vil huske hele livet”, erklærer Robert.
I et spektakulært show bestående af gamle træskibe, kanoner, soldater, lyskunst, dragqueens, dansere – og ikke
mindst 100 kontrabasser - opførtes på Nordre Toldbod,
”Slaget om København”, inspireret af ”Slaget på Reden”, som fandt sted i 1801.
Initiativtageren, komponist og bassist Andreas Bennetzen, forklarede projektet således: ”I stedet for at skyde
med kugler og krudt, vil vi sammen skyde med kontrabasmusik fra et kæmpe kontrabasorkester og lys- og
ildinstallationer fra historiske skibe som Georg Stage”.
Til held for arrangørerne blev det den smukkeste og
varmeste sommeraften i mandsminde. Tilsyneladende var
samtlige byens turister og københavnere kommet for at
overvære begivenheden.
De mange kontrabasser, som flankerede hele havnebassinkanten, var et smukt syn. I det yderste hjørne af
Toldboden var deltagerne fra Young Bassists Camp blevet
placeret. Det kneb dog lidt med at høre deres spil her ude
i det fri, hvor tonerne blev opslugt af havet og luften.
Nu er Sarah kommet helt ud af ”soveposen”. Hun gnider
søvnen ud af øjnene og melder sig til at komme og op og
blive undervist af Robert Nairn, mens de andre elever ser på.
”Det er meget vigtigt, hvordan vi holder bassen. Det er
et stort stykke træ, som har kostet vores forældre mange
penge. Vi må ikke tabe bassen, den skal hvile op ad os,
så vi ikke bruger kræfter på at holde den. Og man skal
næsten ikke se fingrene bevæge sig. Tænk på armens
vægt, det er den, der presser strengene ned. Vi skal være
meget økonomiske med kræfterne”, forklarer han på engelsk, da Sarah har spillet et lille stykke for ham. Hendes
lærer Karen Wetke står ved siden af og hjælper med at
oversætte til dansk.
Baselever kommer ikke af sig selv
Karen Wetke er leder af Young Bassists Camp under
baskonventet i København og er uddannet bassist fra Det
kgl. Danske Musikkonservatorium.
Hun har ikke nogen pædagogisk uddannelse, men ret
hurtigt blev hun bidt af at undervise og derigennem
formidle sin begejstring for kontrabassen til de helt unge
elever. Og hun har lavet meget af sit undervisningsmateriale selv, fortæller hun. Fjerde år på konservatoriet
gav hendes lærer, Mette Hanskov, hende tilbuddet om
lidt ekstra undervisning, hvor hun kunne vælge mellem
modus: oktober 12

pædagogik eller at spille violone. Hun valgte pædagogik,
da hun ikke lige havde overskud til et nyt instrument. Og
i starten så hun mest pædagogikken som en biindtægt.
”På et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg altid var i godt
humør, når jeg havde undervist. Og selvom alle sagde, at
jeg ikke ville kunne leve af kun at undervise, fordi der er
så få elever, som spiller bas, så tænkte jeg, at det måtte
prøves af. Jeg startede med bare en elev. Og baselever
kommer ikke af sig selv. Så jeg henvendte mig til musikskoler, der ikke havde baselever, og gjorde på mange
måder et stort benarbejde. Og nu har jeg 22 baselever
fordelt på 4 musikskoler.
Det er vigtigt, at der er et tiltag som ”Karrusel”, hvor
børnene bliver præsenteret for instrumentet, for at de
vælger det. Og så skal man have forældrene til at bakke
op om det, for forældrene synes også, det er et besværligt instrument.
Et konvent som det her er med til at give eleverne gode
oplevelser og møde andre bassister. For det kan godt
være lidt ensomt at spille bas. Hvert halve år samler jeg
alle mine 22 baselever til julebaskoncert og sommerbaskoncert, så møder de hinanden. Til de koncerter bliver
der kun spillet kontrabas.
Her på konventet er det meget befordrende for dem at
møde alle disse dygtige bassister fra udlandet og gå til
koncerter med alle mulige forskellige typer basmusik.
Kontrabassen dækker jo over mange forskellige genrer.
Man bruger den til både klassisk, folkemusik, popmusik
og jazz – og også i ny eksperimenterende musik.
At børnene også skal optræde i Tivoli, har været et stort
trækplaster for at få dem til at melde sig”.
”Bassister er tit lidt generte. Nogle gange er vi basspillere lidt af en lukket klub. Vi har ikke så meget brug for
rampelys, så det er sjældent, vi træder forrest frem på
scenekanten”, siger Karen Wetke.
Denne uge er der til gengæld fuld spot på kontrabassen,
og deltagerne får rig lejlighed til at øve sig på at være
solister og komme langt ud over rampen.
Åbningen af baskonventet
Ved åbningen af ”Bass2012” tirsdag morgen kommer kontrabassister fra hele verden ind gennem Operaens svingdøre
– alle slæbende på deres store instrumenter.
Hele Operaens foyer er fuld af basbyggere, der udstiller
kontrabasser i alle størrelser. De mindste er toogtredvtedelsbasser i glade farver, der appellerer til børn. Der er en summen af stemmer og bastoner – og en atmosfære af spændt
forventning. For i bassisternes verden har man set frem til
denne begivenhed siden baskonventet i Berlin to år tilbage.
Og arrangørerne kunne ikke have valgt et smukkere sted.
Lige udenfor dørene glitrer vandet. Sejlskibe glider stille
forbi, og der er et fantastisk skue ind over byen med
Marmorkirken og Amalienborg i front. I den impone8
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Bass2012

123 kontrabasser samlet til
Guinness-rekordforsøg i Tivoli

8 rende foyer hænger tre gigantiske lysekroner med 800
små spejle, der reflekterer lyset og bibringer rummet en
ophøjet stemning.
På den lange bardisk er et bugnende tag-selv-bord med
kaffe, vand, croissanter og frugt.
I et hjørne har en stor gruppe kinesiske børn samlet sig
med deres lærere og basser. De er kommet hertil for at
deltage i ugens baskonkurrencer – men blander sig ellers
ikke med de øvrige deltagende børn.
Bag ved foyeren ligger et kæmpe rum, kaldet Prøvesal 1.
Her myldrer en gruppe danske musikskole-baselever ind
sammen med børn fra Tyskland, Sverige, Frankrig, Polen,
Honduras og Guam. De skal alle deltage i Young Bassists Camp med foredrag, masterclasses og store og små
kontrabasensembler under ledelse af førende musikpædagoger fra flere europæiske lande. Hver formiddag er
der massebasorkester på programmet, dirigeret af Mette
Hanskov.
Orkesteret har travlt, for allerede samme eftermiddag
skal børnene optræde på Plænen i Tivoli sammen med
100 andre bassister. Repertoiret er blandt andet: ”Tre
små kinesere på Højbro Plads”, ”En elefant kom marcherende” og ”Jeg ved en lærkerede”. Alle tre numre er
arrangeret for tre basstemmer. Der er tale om et Guinness-rekordforsøg; ambitionen er at være verdens største
basorkester med i alt 123 basser; begyndere og verdensstjerner samlet på én scene.
Bassen er lagkagebunden
Inde i prøvesalen er Luna på elleve år ved at pakke sin bas
ud. Hun prøvede første gang en kontrabas, da hun gik til
Karrusel på Køge Musikskole. Efter nogle prøvetimer blev
hun så bidt af det, at hun nu spiller bas på femte år.
”Det er et rigtig dejligt instrument, der kan spille alle mulige toner – også de lyse. Violinen lyder også godt, men
jeg får ondt i hovedet af den.
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Violinen er krymmel, cello og bratch er flødeskum og
creme. Bunden af lagkagen er bassen, og det er det vigtigste, for ellers er det jo bare sådan noget mos, så kan
man ikke spise den”, forklarer Luna og tilføjer: ”Det har
min lærer fortalt mig, hun er rigtig vis”.
Små piger med store basser
Der er påfaldende mange små piger blandt baseleverne
på campen. Og Karen Wetke selv er også en lille dame
omkring halvanden meter.
Eleverne har helt ned til en ottendedels-bas, som ikke er
meget større end en cello.
”Førhen var det ualmindeligt at starte før man blev tolv-tretten år, fordi der ikke fandtes så små basser”, fortæller hun.
”Det er jo et stort instrument, og der er meget teknik i
det. Man kan også godt nogen gange tænke, hvordan
kan det være, at helt små spinkle piger også kan spille
på store kontrabasser. Og der er det jo ikke den der
råstyrke, som man ser hos store mænd, men at man ved,
hvordan man bruger de rigtige muskler – hvordan man
får brugt hele kroppen som modpol - og ikke bare trykker med fingrene.
Jeg startede selv ret sent, var startet i 1.g. og var næsten
sytten år. Så kom musiklæreren, som var Minna Hess
Thaysen, og sagde, de havde en bas ledig, og hvem ville
spille på den? Jeg rakte en finger op, men hun tog alle
de store bredskuldrede fyre, for hun tænkte, at det var
der nok mest fremtid i. Men efter timen sagde hun, at
dem, der gerne ville låne den med hjem,
kunne henvende sig til hende. Og jeg var
blevet lidt forelsket i det der store instrument, så jeg sagde, at det ville jeg gerne.
Minna sendte mig ud til Mette Hanskov,
der er en meget entusiastisk lærer og har
en positiv energi, der smitter, når man går
hos hende. Noget af det første, hun sagde,
var, at hvis jeg ville være professionel, så havde
jeg travlt! Det gjorde indtryk på mig, at den mulighed overhovedet var der. Og det var den nok
mest fordi, der ikke var så stor konkurrence
på kontrabassen. For der er ikke så mange
der spiller det instrument, så hvis man er
tilstrækkelig flittig, kan man arbejde
sig godt op.”
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Passer på drengene
Med hensyn til kønsfordelingen blandt eleverne har
Karen cirka halvt af hvert. ” Men jeg passer godt på mine
drenge, for det er ikke så almindeligt mere, at drenge
spiller klassisk musik. I et musikskolestrygerorkester i dag
er der meget, meget få drenge. Jeg tror, at der kommer
flere og flere piger både indenfor det rytmiske og det
klassiske, så jeg tror vi skal til at passe på vores drenge
og gøre op med den mentalitet i den brede befolkning, at det ikke er for drenge at spille klassisk musik.
Det handler mere om fodbold og andre ting. Og de få
drenge, som måske vælger violin, bliver let skræmt væk,
når de ser, at der kun er piger i orkesteret.
Jeg sørger for, at der er nogle ting, drenge også synes er
sjove, for jeg ser det som et problem, at der er for få drenge.
Det er i det hele taget kun dem, der virkelig brænder for
det, som spiller bas, for ellers havde de for længst givet
op – med alle de forhindringer der er”.
Opbakning fra skole og forældre
Operaens Store Scene er ikke i brug under baskonventet,
men den lille intimscene ”Takkelloftet” er nærmest booket op med nonstop-koncerter ugen igennem. Derudover
råder det store operahus over 1.000 rum fordelt på fem
etager. Så der er prøverum nok at tage af, når baseleverne bliver inddelt i mindre ensembler efter niveau.
På fjerdedagen er Peter Skriver fra Albertslund Musikskole i gang med at undervise fem baselever i et lydisoleret øverum på fjerde sal. Rummet er ikke større end
den elevator, der bragte børnene og deres store basser
herop, så der er trængsel og temperaturen sniger sig op
mod de 30 grader.
En af eleverne er syvårige, svenske Ludvig, der har sin
mor med. Det kniber lidt med koncentrationen, men da
børnene går i gang med den lille mol-kanon fra Mahlers
1. symfoni, hvor man kun skal bruge første og anden
finger, falder Ludvig fint ind på de to grundtoner.
”Hold fast i bassen. Vi skal omfavne vores kontrabas, det
er vores gode ven”, forklarer Peter Skriver. Næste nummer er ”Hit The Road Jack”, der har en karakteristisk trinvis, nedadgående basgang, som børnene hurtigt fanger.
I pausen fortæller Sunneva og Luna på ni og ti år, at
det har været en sjov uge, hvor de har lært nye måder
at spille på bassen på. ”Men det er hårdere end at gå i
skole. Vi er her hver dag i rigtig mange timer”, siger de
to små piger og slæber sikkert og ubesværet deres tunge
kontrabasser hen ad Operaens lange gange.
Forældrenes store opbakning har været altafgørende.
Flere af de yngste børn har deres forældre med, og konvent-arrangørerne har formuleret en fin officiel ansøgning
til de respektive skoleledere, der alle har givet børnene lov
til at holde fri, selvom det er den første uge i skoleåret.
I brevet står der blandt andet: ”Ugens læring omfatter fagene musik, engelsk (engelsk er konventets
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Bass2012 Copenhagen,
14. – 19. august 2012
Europæisk kontrabaskonvent med hovedbase på Operaen i København
Konventet præsenterede verdens ypperste kontrabassolister og –professorer,
de nyeste navne og strømninger indenfor kontrabasspil og –pædagogik (både
klassisk og rytmisk) samt basbyggere
og tilbehør.
Kunstnerisk leder:
Jazzbassist Jimmi Roger Pedersen
Konventet var en videreførelse af
Bass2010 Berlin og Bass2008 Paris.
Young Bassists Camp
Som en del af Bass2012 afholdtes på
Operaen et ungdomsprogram for baselever fra hele verden i alderen 7 – 17 år
Leder: Karen Wetke
Undervisere: Kristin Korb, Michael
Klinghoffer, Caroline Emmery, Karin
Croné, Peter Skriver, David Murray,
Robert Nairn, Barry Green, Jeff Bradetich, Hans Sturm, Song Choi, Mette
Hanskov og Tom Knific

hovedsprog – og eleverne vil samarbejde med børn med
mange forskellige sprog) samt samfundsfag, idet vi afholder seminarer med bl.a. debat om musik-/ baskultur og
dennes vilkår i samfundet”.
”En elefant” i Tivoli
Søndag eftermiddag lakker basugen mod enden. Massebasorkesteret giver en lille afslutningskoncert i Tivoli
foran koncertsalen. Dirigenten Mette Hanskov slår
tydelige slag med armene og bruger også solmisationhåndtegn for at vise tonerne, børnene skal spille. Men
det er svært at høre noget, for på Plænen er et orkester
med store højtalere i gang.
Heldigvis slutter musikken på Plænen hurtigt, og massebasorkesterets trestemmige udgave af ”En elefant kom
marcherende” når nu ud til den interesserede skare af
forældre og søskende, som er troppet op.
Efter koncerten er alle glade og udmattede. Det har været
en meget intens uge i bassens tegn. De fleste skal dog lige
nå en tur i gyngerne og karrusellerne, inden de skal hjem
og sove ud. I morgen tidlig starter skolehverdagen igen.
Sarah synes, det har været en fantastisk oplevelse, og
hendes mor er mindst ligeså begejstret:
”For fire år siden havde Sarah meget svært ved læsningen.
Men allerede efter at have spillet bas et år, ændrede det
sig radikalt, og nu er hun blandt de bedste i klassen”. ■
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Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg vil uddele ny børnemusikpris
Prisen uddeles i efteråret 2012 og gives til en komponist eller lydkunstner for at komme med konkrete idéer til nye værker eller
koncepter, som udfordrer rammerne for, hvad vi normalt opfatter som musik rettet imod børn.
Prisen er på 50.000 kr. og gives med ønske om, at komponisten
efterfølgende arbejder videre med realiseringen af værket.
Forslag indkaldes
Idéen kan være helt enkel eller meget kompliceret. Værket/konceptet
må endnu ikke være offentligt opført.
Der kan uddeles flere priser. Alle danske komponister/lydkunstnere
kan søge.
Idéforslaget skal beskrives i en projektbeskrivelse på max. 2 sider

Nyudgivelser

samt bilag og skal indeholde kunstnerisk motivation og redegørelse
for, hvordan værket skal realiseres. Desuden vedlægges cv for
kunstneren/kunstnerne og 1 eksempel på tidligere produktion i
form af lydfil eller lign. (mp3 mv.) samt evt. partitur og genre samt
lydeksempel på det pågældende værk i færdig form eller som skitse.
Forslag mv. indsendes elektronisk på mail til Hanne Holdt Madsen,
hhm@kulturstyrelsen.dk.
Fristen for indsendelse af idéforslaget er torsdag den 1. november 2012.

JAGTEN PÅ DET HEMMELIGE ORKESTER
Undervisningsbog og kursus
NYT fagligt og fantasifuldt musikundervisningsmateriale med fokus på inklusion, fortælling og
bevægelse.
De to musikere og undervisere Katharina Baetz
Rubin og Cathrine Nordseth har mange års erfaring
med musikundervisning af børn og står bag dette
nye materiale til indskolingen (5- til 7-årige).
Undervisningsministeriets ”Mål for musikfaget” er
blevet brugt som rettesnor for Jagten på det hemmelige orkester, der henvender sig til musikundervisere og pædagoger med faglig interesse for musik.
Jagten på det hemmelige orkester består af en
bog indeholdende 13 musiklektioner med tilhørende dvd og cd.
Projektet har fået bevilliget fondsstøtte fra undervisningsministeriet, med henblik på at udvikle
tilhørende computerspil.
Katharina Baetz Rubin og Cathrine Nordseth
afholder kurser for musikundervisere i brugen af
materialet; alle lektioner, sange, bevægelseslege mv.
gennemgås.
Efter gennemgået kursus modtager deltagerne bog,
dvd, cd, diplom samt efterfølgende supervision.

Bog (124 sider)
vedlagt
• dvd med alle 13 lektioner
• cd med alle 9 sange
Materialet udgives 18. oktober 2012, ved en reception på Københavns Hovedbibliotek, og der er planlagt kurser 30. oktober 2012 samt 19. marts 2013
Tekst og Musik: Katharina Baetz Rubin
Illustrationer: Sonja Rendtoff
Musikere: Steen Kyed/guitar, Jon Bruland/bas,
Jens Nørmølle/keyboard, Jesper Nørløv/percussion,
Jesper Lind/trommer, Cathrine Nordseth/ukulele og
Emil Hass/saxofon
Sangere: Ane Kramme, Cathrine Nordseth, Mette
Gjørup, Christian Thaning, Bjørn Ole Barkholt Nordseth og Katharina Baetz Rubin
Pris:
Materiale og kursus: kr. 2.850,Forlag: Eget forlag
www.jagtenpaadethemmeligeorkester.dk
DJ

SPIL KLAVER MED FINN
for begyndere og øvede i alle aldre
20 melodier fra forskellige genrer arrangeret for
klaver.
Satserne er både tænkt som supplement til klaverundervisningen og som materiale til selvstudium,
og der er mange forslag til fingersætning.
Musikken er komponeret af bl.a. Evert Taube,
Lennon & McCartney, Agnes Obel, Andrew Lloyd
Webber samt forfatteren.
På den vedlagte cd har Finn Kornebæk indspillet
samtlige arrangementer.

Forfatter: Finn Kornebæk
Pris:
Hæfte (40 sider), med vedlagt cd
Vejl. udsalgspris kr. 199,- (inkl. moms)
Materialet anbefales af DMpF´s pædagogiske udvalg.
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk
DJ
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Stillingsannoncer
Greve Kommune

Greve Kommunale Musikskole
søger rytmisk el-guitar- og sammenspilslærer.
Stillingen er på 7,15 timer/uge og undervisningsdagen
er torsdag. Ansøgningsfrist den 11. oktober 2012 kl.12.
For fere oplysninger se venligst vores hjemmeside
http://musikskolen.greve.dk/Musikskolen/Ledige

Månedens citat:

“

There are two kinds
of music. Good music,
and the other kind.
Duke Ellington

KORT NYT

Unge stemmer åbner for sluserne
De rytmiske kor har godt tag i de unge i øjeblikket. Det går sjældent stille for sig, når et rytmisk kor
er på scenen. Sangen skal ikke kun kunne mærkes i kroppen, men også nede på bagerste stolerække.
Et nystartet korprojekt vil give de unge lyst til at synge sammen.
Af Jens Povlsen

Foto: Toke Kristensen

De kender for det meste sangene i forvejen. Men så
står der som regel en solist i front, og her er det helt
anderledes. Som korsanger arbejder man sammen, og
som alle andre kor arbejder de rytmiske ungdomskor
også på at give musikken en fælles stemme, et fælles
udtryk. Det kan være Michael Jacksons falsethyl eller
Medinas store følelseskvaler, de prøver at få under
huden. De unge korsangere står sjældent tilbage for
noget og synger gerne i vilden sky, så de små hår rejser
sig. Måske fordi de ved, at de får masser af ny energi,
glæde og venner ud af de vokale kraftanstrengelser.
”Det skaber en særlig forbindelse mellem de unge
mennesker, når de synger i kor. I koret indgår de i et
fællesskab, hvor det handler om det, de kan udrette
sammen – ikke det, de kan på egen hånd”, siger Signe
Sørensen, der sammen med Kristian Skårhøj instruerede
koret, da det nye korprojekt blev skudt i gang i Odense
tilbage i foråret.
Hun oplever samhørigheden i koret, som det de unge
lærer rigtig meget af.
”En gang i mellem er de simpelthen nødt til at vente på
hinanden. Så må sopranerne for eksempel pænt sidde
og vente på, at alterne bliver færdige med at øve. Det

er så socialt dannende, at man skulle tro, det var løgn.
På den måde oplever de unge også, at når de andre
i koret bliver rigtig gode, så bliver koret også endnu
bedre”, siger hun.
KorProjekt, som det nye initiativ er blevet døbt, er et
nyt projekt, der er etableret af ungdomsorganisationerne Musik & Ungdom og SYNG. Hensigten er at skabe
en platform og et fællesskab for de mange rytmiske
musikskolekor i Danmark.
”Ungdomskorene har rigtig godt af at blive bragt sammen. For mange er det en ny oplevelse at stå flere hundrede på scenen og synge sammen. Det giver et sus, som
de unge ikke er vant til fra øvelokalet. Det er det store
sus, vi går efter med korprojektet”, siger Signe Sørensen.
Projektet er delt op i en workshop- og koncertdel. Den
fælles øvetid er begrænset, men det er ikke nogen
hindring, for deltagerne møder velforberedte op.
”De unge vil helt vildt gerne, og stoltheden lyser ud af
dem, når de står på scenen. Selvom de kun har arbejdet
sammen én dag, så føler de alligevel et stærkt fællesskab og ansvar overfor hinanden. Der er en følelse af,
at det kun er noget, vi kan gennemføre, hvis vi er der
alle sammen”, slutter Signe Sørensen.

Om KorProjekt
KorProjekt er et tilbud til rytmiske musikskolekor fra hele landet. Deltagerne mødes først
til workshop og afholder senere koncert i forbindelse med Musikskoledage i TIVOLI.
Målet er at give de unge mulighed for at synge i et kæmpe kor og mærke suset, det
giver. Bag projektet står ungdomsorganisationerne Musik & Ungdom og SYNG.
Følg projektet på facebook.com/korprojekt
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Ansættelsesmæssige sanktioner
Afskedigelse er den mest kendte og anvendte ansættelsesmæssige sanktion. Begrundelser for afskedigelser kan ske
med udgangspunkt i arbejdsgiverens forhold (f.eks. arbejdsmangel eller besparelser) eller den ansattes forhold (f.eks.
samarbejdsproblemer eller misligholdelse af de arbejdsmæssige forpligtelser). Typisk kan afskedigelser også ske ved
vilkårsændringer, f.eks. i form af nedvarsling i arbejdstid. Men der kan også være tale om andre ansættelsesmæssige
sanktioner, der beskrives nedenfor.
Tjenstlig samtale
En tjenstlig samtale kan afklare fakta, misforståelser og uenigheder i sager, hvor ledelsen mener at have noget at udsætte
den ansatte. Ofte går en tjenstlig samtale forud for en advarsel.
Det er sædvanligvis en betingelse for, at en afskedigelse begrundet i den ansattes forhold er saglig, at der forinden er givet
en advarsel. Men forinden der gives en advarsel, kan der være
gode grunde til at afholde en såkaldt “tjenstlig samtale”, hvor
ledelsen beskriver sin utilfredshed med forholdene, og hvor den
ansatte får mulighed for at give sine kommentarer og afklare
evt. misforståelser. Den ansatte skal bl.a. have mulighed for at
medbringe en bisidder til en tjenstlig samtale, f.eks. en tillidsrepræsentant eller den faglige organisation.
Den ansatte har pligt til at deltage i en tjenstlig samtale, der i
øvrigt skal være indkaldt med et rimeligt varsel. Undtagelsen er
ved lovligt forfald, f.eks. sygdom.
Der er en række formelle krav, som arbejdsgiveren skal
overholde. Eksempelvis skal indkaldelsen så vidt muligt være
skriftlig, og der skal forinden gøres rede for, hvilke emner der
skal drøftes. Der skal tillige altid skrives referat.
Tjenstlige samtaler kan som nævnt være afklarende. Men hvis de
emner, der skal drøftes under samtalen, er alvorlige og f.eks. kan
medføre advarsel, skal der desuden ske en skriftlig partshøring
jf. forvaltningsloven. Beslutning om at give en advarsel eller en
anden sanktion må først træffes efter, at der har været en forsvarlig partshøring. Ellers bliver beslutningen som oftest ugyldig.
Advarsel
Formålet med en advarsel er at løse de problemer, der måtte
være, uden afskedigelse. Samtidig bruges en advarsel til
eventuelt at legitimere en senere afskedigelse. Som anført
ovenfor udløses en advarsel ofte på baggrund af en tjenstlig
samtale. Hvis en advarsel skal være gyldig, forudsætter det, at
den præcist angiver, hvilke forhold ledelsen er utilfreds med.
Derudover skal det fremgå, hvorledes den ansatte kan rette
op på problemet samt beskrive konsekvenser ved manglende
overholdelse heraf.
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Hvis der i advarslen blot står, at man ”generelt ikke må udvise
negativ adfærd’, er den så vag, at den er mangelfuld/ufuldstændig, hvorfor en eventuel efterfølgende afskedigelse vil
kunne blive anset for usaglig.
Ligeledes skal man være opmærksom på, at en advarsel kan
forældes. Hvor lang tid der går, før en advarsel er forældet, og
dermed mister sin virkning, afhænger af den konkrete forseelse. En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse vil
have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre
forseelse. En advarsel for at møde for sent til undervisning vil
f.eks. som udgangspunkt være gældende i et halvt år.
Suspension
Hvis en ansat bliver suspenderet i forbindelse med en opstået
sag, skal man indtil videre ikke møde på arbejdspladsen, men
derimod skal man fortsat stå til rådighed. Den ansatte vil under
suspension få sædvanlig løn, idet man indtil videre er ansat.
Suspension anvendes af ledelsen, hvor der kan være behov for
at undersøge en problemstilling nærmere, inden der eventuelt træffes en beslutning om yderligere ansættelsesmæssige
sanktioner.
Ved suspension skal ledelsen have en reel og saglig begrundelse for, at man skal stå til rådighed. Hvis det er klart, at der
ikke er behov for den ansatte i perioden, er en suspension ikke
acceptabel.
Bortvisning
En ansat kan blive bortvist fra arbejdspladsen, hvis man misligholder ansættelsesforholdet groft. En bortvisning forudsætter,
at der er tale om en meget grov forseelse, f.eks. straffelovsovertrædelser som underslæb og vold. Anden grov illoyalitet kan
også medføre bortvisning.
I en situation med bortvisning stopper lønnen med det sammen, og der skal ikke betales løn til den ansatte i opsigelsesperioden. Man kan endvidere blive dømt til at yde erstatning til
arbejdsgiveren.
Bortvisning forekommer heldigvis sjældent. ■
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Serien ”Løn & vilkår”
ligger nu samlet på hjemmesiden
www.dmpf.dk/modus.aspx

LØN & VILKÅR

kan du ligeledes finde samlet, se
www.dmpf.dk/modus.aspx under ”Læs Modus”
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