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Det har været opløftende at følge den fine demokratiske 
proces, som har udspillet sig, efter regeringen i december 
måned fremlagde sit udspil til en ny folkeskolereform. 
Der er igangsat en god dialog, og der er blevet lyttet til 
interessenterne på kultur- og fritidsområdet. Det er tyde-
ligt, at man går efter løsninger, som muliggør, at musik-
skolerne og resten af kunst og kulturlivet kan medinddra-
ges og blive en del af hverdagen i en den helhedsskole, 
som regeringen arbejder for at få på plads. 

Ved konferencer og i medierne har der været særligt  
fokus på musikskolerne, der er kommunale arbejds-
pladser med ansatte musikpædagoger, som er uddan-
net til at undervise og som i mangt og meget lever 
en paralleltilværelse til folkeskolerne. Generelt har de 
politiske partier da også fremhævet musikskolerne som 
et område, der skal medtænkes i forbindelse med en 
folkeskolereform. Det er derfor naturligt, men også 
meget glædeligt, at kulturminister Marianne Jelved og 
Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har 
tilkendegivet, at regeringen ønsker et gensidigt forplig-
tende samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler 
som en del af en folkeskolereform. Med en politisk 

udmelding af den karakter er det nu en bunden opgave 
at få beskrevet, hvordan der kan samarbejdes, når det 
kommer til den praktiske udmøntning af reformen ude 
i kommunerne. Her kan man heldigvis lade sig inspirere 
af det velbeskrevne samarbejde, der allerede har fundet 
sted i mange kommuner.

De politiske forhandlinger om folkeskolereformen er nu 
inde i sidste runde, hvor de egentlige realitetsforhand-
linger finder sted. Her er det forsat et åbent spørgsmål, 
hvad det hele ender med. DMpF har fra starten givet ud-
tryk for, at vi frygter, at helhedsskoler med meget lange 
skoledage vil gøre det svært eller umuligt for mange 
børn at gå i musikskole. Vi har en klar fornemmelse af, at 
der er blevet lyttet til vores og mange andres bekymring. 
Fra starten har en række af de politiske partier i forligs-
kredsen på folkeskoleområdet tillige været skeptiske over 
for det samlede udspil til en folkeskolereform. Vi håber 
derfor, at der kan findes et kompromis, så folkeskole-
reformen ikke medfører så lange skoledage som i det 
oprindelige udspil. Om aktivitetstimerne kan overleve 
helt eller delvist i et sådant kompromis, som måske bliver 
slutresultatet, er i skrivende stund et åbent spørgsmål. ■

Ole HelbyLeder

Sidste runde om 
folkeskolereformen
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Debat på Christiansborg

Med Mogens Jensen som ordstyrer havde Socialdemokra-
terne inviteret kulturminister Marianne Jelved, børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini samt en række 
repræsentanter for kulturlivet til en debat om, hvordan 
samspillet mellem folkeskole og kunst kan styrkes.

Oplægget til arrangementet var regeringens forslag til 
et løft af folkeskolen, der også er et oplæg til at styrke 
kunstens og kulturens rolle i skolen. Regeringen lægger 
op til, at der afsættes en time mere om ugen til udvalgte 
praktisk-musiske fag i 3. og 6. klasse.
De nye aktivitetstimer skulle give muligheder for, at 
eleverne - i højere grad end tidligere - kan møde kunst 
og kultur.
Udformningen af en mere kreativ og ”kunstrig” skole 
skal besluttes lokalt.

Kulturkonference på Christiansborg

                            Debatmøde i Landstingssalen

Af Dan Johnsen
FOtO: LeiF MAx HAnSen

  Christine Antorini  

 FOLKESKOLEN OG KUNSTEN
- hvordan styrker vi samspillet?

”Musikskoleområdets bekymringer 
er blevet hørt - af to ministre!”
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PANEL
Der var desuden inviteret et spørgepanel, som kom med 
kommentarer og spørgsmål til ministrene. Panelet bestod 
af: Formand for Dansk Musikpædagogisk Forening, Ole 
Helby, formand for danske Musik- og Kulturskoleledere, 
Lena Schnack Mertz samt direktør for KØS - museum 
for kunst i det offentlige rum, Christine Buhl Andersen.

Kommentarer og spørgsmål fra spørgepanel til 
ministrene
Ole Helby fremhævede, at han oplever en positiv dialog 
om skole-reformen - herunder, at der bliver lyttet til kul-
tur- og fritidsområdet. Samtidigt efterlyser han konkrete 
svar på, hvordan kunst og kultur kan løfte folkeskolen 
med henvisning til, at det egentlige mål for skolerefor-
men er, at styrke dansk og matematik. Ole Helby stillede 
en række spørgsmål:
•  Hvad ville der ske, hvis alle børn, i løbet af deres sko-

letid, fik tilbud om at lære at spille et instrument?
•  Eller fik ejerskab til lokale kulturinstitutioner, teatre 

mv.?
•  ”Gensidigt forpligtende samarbejde mellem folke-

skole og musikskole”; betyder det, at musikskoler skal 
inddrages i planlægningen af aktivitetstimerne?

•  Vil regeringen arbejde på at definere skolereformens 
forslag om aktivitetstimer på en måde, så de ikke er 
”bundet” til skolen, men kan anvendes fleksibelt?

Kulturministeren svarede:
Ole Helby spurgte, om vi kan forpligte musikskolen og 
folkeskolen til at samarbejde? Ja, det er formålet, men 
vi kan ikke gøre det på alle områder. Vi kan skrive, at 
skolerne opfordres til at etablere partnerskaber. Men for-
pligtelsen er nødt til at være et kommunalt anliggende.
I forlængelse heraf efterlyste Marianne Jelved opskrifter 
på, hvordan der kan samarbejdes.

Lena Schnack Mertz fremhævede, at det styrker de so-
ciale fællesskaber, når børn og unge spiller sammen, og 
ønsker gensidigt forpligtende samarbejde mellem folke-
skole og musikskoler i relation til skolereformens forslag 
om aktivitetstimer. Samarbejdet skal aftales lokalt.
Lena Schnack Mertz mindede om, at folkeskolen er gra-
tis, men musikskolerne opkræver betaling
– hvordan løses det? Skal det i fremtiden være gratis, at 
have musik- og kulturskolefag i folkeskoleregi?

Nogle minister-reaktioner på spørgerunden:
•  Det overvejes, om der skal være fælles retningslinjer 

for de forpligtende samarbejder/fællesskaber. 8

  Mogens Jensen, Marianne Jelved, Christine Antorini, Ole Helby,  
  Lena Schnack Mertz og Christine Buhl Andersen  

Som et konkret resultat af konferencen 
gav regeringen – i skikkelse af kulturmi-
nister Marianne Jelved (R) og børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini 
(S) - håndslag på, at man vil søge bred 
politisk opbakning til, at en ny folke-
skolereform skal sikre et forpligtende 
samarbejde mellem folkeskoler og 
musikskoler.

? 

 FOLKESKOLEN OG KUNSTEN
”Christine Antorini ønsker gensidigt 
forpligtende samarbejde mellem 
musikskoler og folkeskoler. I dag er det 
kun musikskolerne, der har pligt til at 
samarbejde med folkeskolen.”



maj 13 :modus  

•  Det skal fortsat være gratis at gå i folkeskole. Vi kan 
ikke sige, at alle skal have helt fri adgang til musik-
skolerne – men ser gerne, at flere skal have adgang til 
”noget”.

•  Ministrene efterlyser forslag til, hvordan problematik-
ken med samarbejde mellem (gratis) folkeskoler og 
betalingsskoler kan løses.

Spørgsmål, kommentarer og idéer fra salen:
•  Får børn overskud til at deltage i musikskoleundervis-

ning efter en lang skoledag? 
•  Kan musikskolen overleve?
•  Der tales meget om kunst og kulturfag som noget der 

skal styrke andre fag. Men kunsten og kulturfagene 
har deres egen værdi – det skal ikke glemmes.

•  Bliver musikundervisning i skolen opprioriteret i den 
nye skolereform/kommer der flere timer til musikun-
dervisning?

•  Hvordan opretholdes musikskolernes orkesterstruktu-
rer?

•  Vil den gensidige samarbejdsforpligtelse mellem fol-
keskole og musikskole fungere sådan, at fagligheden 
og fordybelsen i musikundervisningen sikres?

•  Musikskolerne har som kernefaglighed at undervise 
i at spille et instrument – det sker i en én- til- én-re-
lation – mens aktivitetstimer er fællesskabsbaserede. 
Hvordan skal det kunne hænge sammen? 

De musisk-kreative fag formuleres ofte i modsætning til 
de fagfaglige fag, men denne modsætning er forkert; 
musikfaget, f.eks., er også et fagfagligt fag.

Kulturministerens kommentarer
Måske er organisationernes forventninger for store – I 

kommer ikke til at overtage folkeskolelærernes arbejde!
Men vi lytter til alle bekymringer og forslag. Folkeskolen 
skal åbne sig ud mod samfundet via kunsten og kulturen 
– og kunsten og kulturen skal ind i skolerne.
Den praktiske tilgang til undervisningen skal styrkes (dvs. 
”håndværket”), og jeg er enig i, at kunst har værdi i sig 
selv og at kunsten ikke skal ”spændes for alle mulige 
vogne”.

Sådan integrerer vi kunst og skole
Fælles oplæg v. Jørn Steffensen, musikskoleleder i Hor-
sens og Birte Rasmussen, skoleleder i Horsens
I Horsens har samarbejdet mellem musikskolen og folke-
skolerne skolerne ”Musik for Alle” eksisteret i 12 år.
 Målet er, at eleverne skal spille og synge. Denne evne er 
en forudsætning for, at børn kvalificeres til mødet med 
professionelle kunstnere.
Samarbejde kan være besværligt - men når det lykkes, er 
det fantastisk. Hemmeligheden ved et godt samarbejde 
ligger i relationen mellem den enkelte folkeskolelærer 
og den enkelte musikskolelærer. Det vil sige, at der skal 
indgås et reelt samarbejde i de obligatoriske musiktimer; 
”kompagnon-undervisning”. I Horsens foregår dette 
samarbejde fra 0. til 5. klasse. Børn og lærere kommer 
til at kende hinanden godt, og fra kompagnonunder-
visningen udspringer et alsidigt, lokalt musikmiljø. Med 
partnerskabet opnås et musikalsk fællesskab på højt 
niveau, og eleverne får en dybere forståelse for kunsten. 
Det vigtige er, at alle er med - uanset social baggrund.
En styrkelse af musikundervisningen i de lokale folkesko-
ler har betydet et større fokus på fællesskaber, og musik 
er på den måde med til, at bryde den negative sociale 
arv. ■

8
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Debat på Christiansborg

   Marianne Jelved   

  Initiativtager til konferencen,  
  Mogens Jensen   
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Månedens citat:

”There are many ways to 
serve the music!”
Rektor Peter Weniger, Jazz Institut Berlin“

Er du musikskolelærer, og har du lyst til at få større indsigt i folkeskolens 
musikundervisning?

Så har du mulighed for at opleve “De fem musikdage” 
på Rødding Højskole fra den 28. juli til den 3. august 2013.

Læs mere om kurset på www.musiklaererforeningen.dk

Vi ses til sommer i Rødding!

Rødding 2013 De fem musikdage
28. juli-3. august
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Hvad er ..?
Af Birgitte Schade 

og Charlotte Mejlbjerg

FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Hvad er stilladsering?
Om mesterlærebaserede undervisningsstrategier
Et af mesterlærens kendetegn er, at undervisningen 
foregår i praksis, hvor væsentlige elementer i undervis-
ningsprocessen er observation, imitation, vejledning, 
identifikation og anvendelse af fortællinger og metaforer 
(se Modus december 2012). Men hvordan kommer disse 
elementer til udtryk i musikskoleundervisningen? Hvad er 
det, der sker, fra det øjeblik eleven kommer ind ad døren 
- måske ude af stand til at spille et bestemt stykke musik, 
til hun går ud af døren igen: Lidt dygtige end da hun 
kom ind 20 minutter tidligere?  

Forskning (Schade, 2010) viser, at musikskoleundervisere 
i høj grad benytter en vifte af undervisningsstrategier, 
der kan sammenfattes under begrebet stilladsering, på 
engelsk scaffolding. 

Stilladsering er en støttende form for undervisning, der 
hviler på de samme principper, som når et barn lærer 
at gå: Først får barnet maksimal støtte – står måske på 
forældrenes fødder, siden forsøger barnet selv at gå de 
første famlende skridt hen til den voksne, der med åbne 
arme griber barnet. Efter noget tid kan barnet gå med 
hjælp fra en støttende hånd og til sidst helt uden nogen 
form for støtte. 

Begrebet stilladsering udspringer af en fortolkning af Vy-
gotskys teori Zonen for den Nærmeste Udvikling (ZNU), 
der beskriver forskellen mellem det niveau, hvor eleven 
kan løse en opgave under vejledning af en mere erfaren 
voksen/ kammerat og det niveau, hvor eleven kan løse en 
opgave på egen hånd. Eller som Signe, musikskoleelev i 
x-by musikskole, udtrykker det: 
”Det er mærkeligt... det virker altid så nemt, når jeg er 
sammen med dig, men når jeg så kommer hjem, kan jeg 
næsten ikke finde ud af at spille det”

Stilladsering indenfor musikskoleundervisning handler 
om, hvorledes underviseren gennem sin støtte giver ele-
ven mulighed for at løse musikalske problemer, hun ikke 
kan klare på egen hånd. Undervejs fjerner underviseren 
gradvist sin støtte, indtil eleven selvstændigt er i stand til 

at håndtere en given problemstilling. Hermed overtager 
eleven ikke kun viden og kundskaber. Hun overtager 
også de redskaber, der skal til for at kunne løse tilsva-
rende problemer i fremtiden.

Processen kan forklares således:
1. Et problem kommer til syne. Eleven vil f.eks. gerne 

kunne klare at spille/ synge et bestemt stykke musik, 
men kan ikke klare det på egen hånd. 

2. Der skabes mulighed for problemløsning. Læreren 
indkredser, operationaliserer og konkretiserer det, der 
i situationen fremstår som det væsentligste problem i 
forhold til at eleven kan klare opgaven. 

3. Problemet søges løst. Læreren hjælper eleven til at 
lukke afstanden mellem det, hun kan lige nu – den 
aktuelle formåen, og det hun kan nå frem til – den 
potentielle formåen. 

4. Afstilladsering. Eleven kan selv og behøver ikke læn-
gere hjælp fra læreren

Selvom det måske lyder enkelt, stiller den stilladsbaserede 
undervisning store krav til den enkelte lærers faglige og 
pædagogiske kunnen. Det handler nemlig ikke kun om 
at indkredse et problem, men om at indkredse det rigtige 
problem.

Petra er til undervisning for første gang. Hendes læ-
rer Frida, som ikke har den store erfaring med mu-
sikskoleundervisning, stiller noderne til ”Stille nu” 
op foran hende og siger: ”Prøv at spil denne her”. 
Petra kigger på Frida med store øjne, nikker, smiler 
sødt ... og så sker der ikke mere. Nu forsøger Frida 
med et: ”Prøv at se her. Denne her node hedder E, 
denne her hedder C, og her kommer der et D … og 
sådan er det hele vejen igennem. Så forstår du det 
nok. Ikke sandt”. Der sker stadig intet. Petra smiler 
lidt forvirret, men er stadig ikke i stand til at spille 
”Stille nu”. Frida forklarer noderne lidt grundigere, 
men bliver pludselig opmærksom på, at Petra ikke 
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• Direkte instruktion, hvor læreren, gennem direkte 
anvisninger, forsøger at åbne en vej for problemløs-
ning. ”Prøv en gang at bruge denne fingersætning/ 
dette greb”

• Eksemplet, der findes i to former 
-  Det karikerede eksempel, hvor læreren, gennem sin 

måde at spille eller synge på, tydeliggør det problem 
der skal løses. Læreren spiller måske overdrevet 
urytmisk.

-  Det gode eksempel, hvor læreren gennem sin måde 
at spille på, viser hvorledes opgaves skal/ kan løses.

• Metaforen, hvor læreren, gennem anvendelse af bille-
der som ”spil med hekseklør og bløde læber” forsøger 
at give eleven mulighed for at håndtere musikudøvel-
sens kropslige elementer.

• Fortællingen, igennem hvilken læreren formidler væ-
sentlige aspekter af, hvorledes man som musiker hånd-
terer og udøver sit fag. For eksempel om hvordan man 
som musiker forholder sig, hvis man spiller forkert.

• Analyse, hvor eleven opfordres til verbalt at udtrykke 
de vanskeligheder, hun oplever i stykket, for herigen-
nem at komme til klarhed over, hvori problemet består. 
For eksempel.: ”Jeg synes, det er svært at holde de 
lange toner”.

• Sammenspil, hvor problemet kommer til syne, når 
læreren spiller musikken sammen med eleven. For 
eksempel opdager eleven, at hun ikke er i stand til at 
holde tempoet i bestemte passager.

•  Assisterende musikudøvelse 
1.  Unisont sammenspil, hvor læreren, gennem aktiv 

deltagelse i den musikalske udøvelse, skaber mulig-
hed for helhed og musikalsk sammenhæng.

2.  Direktion, hvor læreren gennem brug af mimik, 
tydelige vejrtrækninger og håndbevægelser hjælper 
eleven til at overkomme sine problemer.

3.  Akkompagnerende sammenspil, hvor læreren i 
situationen overlader ansvaret for den musikalske 
udøvelse til eleven. Det akkompagnerende sam-
menspil kan opfattes som en måde fortsat at støtte 
elevens spil, men kan også ses som en udfordring 
eller som en opgave, eleven skal søge at klare.

•  Analyse, hvor lærer og/eller elev analyserer selve 
musikstykket med henblik på at opnå et musikalsk 
tilfredsstillende resultat.

•  Selektiv opmærksomhed, hvor læreren bevidst 
ignorerer forhold af musikalsk, verbal og/eller kropslig 
art, der ikke relaterer til den aktuelle problemstilling. 
For eksempel undlade at gøre eleven opmærksom på, 
at hun bruger en uhensigtsmæssig teknik i en bestemt 
passage eller spiller nogle forkerte toner, fordi opgaven 
i dette øjeblik handler om, at eleven kan spille stykket 
flydende uden at stoppe undervejs.

•  Positiv evaluering, hvor læreren, gennem fremhæ-
velse af det, eleven gør rigtigt, giver eleven mulighed 
for at genkalde sig de kropslige og mentale indstillin-
ger, som kan føre til det ønskede resultat.

•  Sekventiel afstandslukning, hvor læreren opdeler 
et vanskeligt stykke eller en vanskelig passage i mindre 
og mere overkommelige sekvenser.

stilladsbaserede undervisning forsøger læreren at om-
danne et komplekst problem til et antal overkommelige 
delopgaver, som i sidste ende fører til, at eleven kan klare 
hele opgaven. 

I forsøget på at hjælpe eleven til at kunne overkomme og 
klare de udfordringer, der er forbundet med at lære nyt, 
har musikskolelærere et stort repertoire af handlemulig-
heder og strategier, som kombineres på mange forskel-
lige måder. Schade (2010) har på baggrund af analyser 
af videooptagelser af musikskolelæreres undervisning 
kategoriseret strategierne således:

Undervisningsstrategier der skaber 
mulighed for problemløsning

Strategier der hjælper eleven  
til at løse problemet

ved, at tonerne har navne, ikke ved hvor tonerne 
ligger på instrumentet, ikke ved hvordan man spiller 
tonerne, ikke ved hvad det betyder, at melodien 
bevæger sig op og ned, ikke ved ...

Frida fra ovennævnte eksempel opdager i mødet med sin 
første begynderelev, hvor kompleks og sammensat en 
opgave det er at lære at spille eller synge. Eleven beher-
sker ikke fra starten alle de færdigheder, der skal til for 
kvalificeret og kompetent at kunne udføre musik. I den 
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 Find artiklerne på: 
 www.dmpf.dk/modus.aspx
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Elev B:  ”Man lytter og lærer den rigtige måde. (Mens 
man spiller).” 

I andre situationer opfattes sammenspil som en decideret 
hindring for motivation og læring: 

Elev C:  ”Man vil gerne spille selv, når man er rigtig stolt 
af at man selv kan.”

Elev D:  ”Det (sammenspil) er ikke godt, når man skal 
øve sig.”

Elev E:  ”Hvis det er svært, er det bedst, at læreren ven-
ter til man kan det, fordi læreren forstyrrer [...] 
også fordi man skal nå at høre sig selv først.” ■

I praksis foregår den enkelte musikskolelærers valg af 
strategier lynhurtigt og i forhold til den konkrete situa-
tion. Ofte optræder der flere forskellige strategier nær-
mest på samme tid, som illustreret i følgende fortælling:

Line (elev) har øvet sig på ”Stille nu”, men spiller alle 
toner som fjerdedelsnoder. Frederik (lærer) forsøger 
først med det gode eksempel: Han spiller stykket for 
Line, så hun kan høre, hvordan det skal lyde. Heref-
ter spiller de stykket sammen (assisterende musikud-
øvelse), men Line kan stadig ikke finde ud af det. 
Frederik forsøger sig nu med en direkte instruktion: 
”Kig i noderne. Kan du se forskel på halvnoder og 
fjerdedelsnoder?” Det kan Line godt. Frederik fort-
sætter: ”Når vi spiller halvnoder skal du holde tonen 
i to slag – sådan her ...” (instruktion efterfulgt af det 
gode eksempel). De øver sig sammen (assisterende 
musikudøvelse) på at klappe henholdsvis fjerdedels-
noder og halvnoder (sekventiel afstandslunkning) og 
prøver igen at spille ”Stille nu”. Line kan stadig ikke 
rigtig finde ud af det, og nu prøver Frederik med 
en metafor: ”Prøv at forstil dig, at du er en gam-
mel kone, der er nødt til at hvile dig, hver gang du 
kommer til en halvnode – hvordan skulle du så gå til 
”Stille nu?” (analyse). Line viser det og prøver at gå 
til rytmen, mens Frederik samtidig spiller melodien 
(assisterende musikudøvelse.) Line klarer opgaven 
og Frederik udbryder: ”Det var rigtig, rigtig flot. 
Sådan skal det være!” (positiv evaluering). Herefter 
prøver de igen at spille melodien på samme tid, og 
nu lykkes det for Line.

Forskningsprojektet viser, at de enkelte undervisere er 
dygtige til at vælge de rigtige strategier på de rigtige 
tidspunkter, men som underviser må man være opmærk-
som på, at de enkelte strategier kan opfattes meget 
forskelligt af eleverne. Undervisningsstrategier der i nogle 
situationer fremmer læring, kan i andre situationer virke 
stik modsat og nærmest hindre læring. 

En undersøgelse blandt musikskoleelever (Mejlbjerg og 
Schade, 2002) viser eksempelvis, at assisterende mu-
sikudøvelse i form af sammenspil opfattes vidt forskelligt 
af eleverne. I nogle situationer opfattes det som en støtte 
og som en motiverende faktor: 
Elev A:  ”Jeg kan bedre finde ud af det når læreren spil-

ler med. Det gør mig mere sikker.” 

”Viden og færdigheder lader sig ikke uden 
videre transportere fra lærer til elev. Viden 
er medieret igennem en fælles deltagelse 
i de samme aktiviteter, hvor det, der skal 
formidles, i en periode gøres mere simpelt 
og overskueligt for den, der skal tilegne sig 
dette, for på den måde at støtte den læren-
des tilegnelse. Den pædagogiske udfordring 
er at etablere støtten som et stillads, hvilket 
både kan være et udfordrende og problema-
tisk arbejde.” 
(Stilladsering – en pædagogisk metafor s. 30)
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orte Sehested Brüel

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. Man 
kan ikke nøjes med at udskifte en streng eller få stemt klaveret, 
der skal andet til, for at gøre noget ved det. 

Hvad enten du er professionel eller amatør, vil du kunne få noget ud af 
at læse Stemmen som instrument. I bogen får du en gennemgang af dit 
instrument, som gør, at du fremover kan benytte dig af din viden til at 
forbedre din stemmes funktion – at få den til at lyde, som du ønsker det.  
Bogen er fyldt med let forståelige forklaringer og gode illustrationer og 
er derfor let at gå til. Den forklarer årsag og virkning på en måde, der 
sætter dig i stand til at tage fat og komme i gang med at bruge din stemme 
bedre. 

Dorte Sehested Brüel har mange års undervisningserfaring på alle  
niveauer, og hendes viden om stemmens funktion og dysfunktion  
bliver formidlet på en måde, så du forstår, hvorfor du ikke altid lyder, som 
du gerne vil – og bliver i stand til at gøre noget ved det. 

Stemmen
s o m  i n s t r u m E n t

 Dorte Sehested Brüel

Stemmen
s o m  i n s t r u m E n t

d o r t E 

s E h E s t E d 

b r ü E l

Dorte Sehested Brüel (f. 1961)  

er uddannet sangpædagog fra Syddansk 

Musikkonservatorium og Skuespillersko-

le med speciale i stemmedannelse. Hun er 

i dag ansat samme sted som lærer i sang, 

stemmeteori og teknisk stemme-brug. 

Herudover underviser hun på andre kon-

servatorier, MGK og musikskoler.

Dorte Sehested Brüel har stor erfaring 

i rehabilitering af slidte eller dårligt 

fungerende stemmer hos professionelle 

stemmebrugere og har desuden arbejdet 

med rehabilitering af dårligt fungerende 

stemmer hos børn og unge. 

Hun deltager som speaker på COST 

European Union Advanced Voice Asses-

ment-konferencen i december 2012.

læs mere på:
www.huligennem.dk

Dorte Sehested Brüel
Stemmen som instrument
Vejl. pris kr. 299,00 (inkl. moms) 

Kan man lære at synge bare ved at læse en bog? 
Nej, det kan man ikke. For som professionel stemmebru-
ger ER man nemlig sit instrument, og det kræver, at man 
ved, hvordan man skal tage fat, når stemmen ikke gør, 
hvad man vil. 

Hvad enten du er professionel eller amatør, vil du kunne få 
noget ud af at læse Stemmen som instrument. I bogen får 
du en gennemgang af dit instrument, som gør dig i stand 
til at forbedre din stemmes funktion – at få den til at lyde, 
som du ønsker det. Bogen er fyldt med let forståelige for-
klaringer og gode illustrationer og er derfor let at gå til. 

Dorte Sehested Brüel har mange års undervisningserfa-
ring, og hendes viden om stemmens funktion og dysfunk-
tion bliver formidlet på en måde, så du forstår, hvorfor du 
ikke altid lyder, som du gerne vil – og bliver i stand til at 
gøre noget ved det. 

Lær at spille

SAXOFON 1
nordiske melodier

Jens Hartmann
og

Hans Ulrik

Lær at spille saxofon 1 – nordiske melodier indeholder øvelser, skalaer, duetter og 
melodier, som skal inspirere og hjælpe dig til at lære at spille saxofon. Bogen er en ny 
og udvidet udgave af Lær at spille saxofon (WH30722).

Med udgangspunkt i nye melodier af Hans Ulrik og Jens Hartmann samt klassikere fra 
Danmark, Norge og Sverige, kredses der om en ‘nordisk tone’. Flere af de kendte sange 
og melodier bringes i nye arrangementer af  bogens forfattere.

Vedlagt bogen er en cd indspillet af Hans Ulrik (tenorsaxofon) og Kasper Villaume 
( klaver). Cd’en giver dig mulighed for at lytte og spille til udvalgte  melodier fra bogen 
ud fra play-along-princippet. Flere af de indspillede melodier  fi ndes både i en Bb- og Eb-
version, ligesom becifringerne ved de enkelte sange også er transponeret, således at 
læreren eller en kammerat kan  akkompagnere både tenor- og altsaxofonister.

Hans Ulrik (f. 1965)
Saxofonist og komponist.
Studier ved Berklee College of Music. Under-
viser ved landets rytmiske konservatorier, 
turneret i Danmark og udlandet og har udgivet 
en række cd’er med egen musik.

Jens Hartmann (f. 1973)
Saxofonist og underviser.
Uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i 
 musik. Studier ved Berklee College of Music. 
Har gennem fl ere år undervist på musikskole 
og i gymnasieskolen.

CD
vedlagt

WH31622

WH31622_saxofonskole OMSLAG_230x305.indd   1 14/12/12   13.40

WH31326  –  ISBN 978-87-598-2257-9

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn

for begyndere
og øvede

i alle aldre

20 melodier
arrangeret
for klaver

Blues in C (Kornebæk)
Can’t Buy Me Love (Lennon & McCartney)

Det var en lørdag aften (trad.)
Greensleeves (trad.)

Klaverstykke nr. 1 (Kornebæk)
Like My Wife (Kornebæk)

Love Story (Lai)
Memory (Lloyd Webber)

Mercy, Mercy, Mercy (Zawinul)
My Heart Will Go On (Horner)

Nocturne (Taube)
Oh, I Love You (Kornebæk)

Please, Say That You Love Me (Kornebæk)
Puff The Magic Dragon (Yarrow & Lipton)

Riverside (Obel)
Speak Softly Love (Rota)

Tom Dooley (Guard)
Tuxedo Junction (Hawkins, Johnson & Dash)

Yesterday (Lennon & McCartney)

CD
VEDLAGT

alle arrangementer

indspillet af

Finn Kornebæk

WILHeLM HaNSeN MuSIKFORLaG

WILHeLM HaNSeN MuSIKFORLaG

WH 31326_omslag.indd   1 20-07-2012   15:14:55

Lær at spille

SAXOFON 2
alverdens melodier

& improvisation

Jens Hartmann
og

Hans Ulrik

2
cd’er

vedlagt

WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofonskole_2_omslag.indd   1 26/01/12   12.02

Jens Hartmann og Hans ulrik
Lær at spille saxofon 1
Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms) 

Ny, udvidet udgave af den anmelderroste instru-
mentalskole. Materialet tager udgangspunkt i 
nordiske melodier samt forfatternes egne værker 
og indeholder øvelser, skalaer, duetter og melodier, 
som skal inspirere og hjælpe dig til at lære at spille 
saxofon. Cd vedlagt.

Ny udgave
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Fjernundervisning

Elever i det nordlige Ghana 
modtager fjernundervisning 
fra musiklærere på Egedal 
Musikskole. Youtube og 
Skype inddrages, når der 
er flere tusinde kilometer 
mellem elev og lærer

Eleven sidder over 
5000  kilometer væk

Egedal Musikskole har fået 300.000 kroner til at begynde 
et nyt undervisningsprojekt i Ghana. 
Pengene fra CKU, Center for Kultur og Udvikling i 
Udenrigsministeriet er givet til skolens arbejde i Tamale i 
Nordghana.
I de seneste to år har musikskolen stået for at uddanne 
danse- og trommelærere på ungdomscenteret Youth 
Home Culture Group, så de kan undervise på nogle af 
byens folkeskoler.
- De 300.000 kroner betyder, at vi kan fortsætte vores 
nuværende projekt i et år, men der bliver også råd til at 
starte et nyt, fortæller musikskoleleder Bjarne Kulmbak.

Af Torben Svane  
Christensen

5000

  Henrik Johnsen fra Egedal Musikskole  
  instruerer i brugen af et lydanlæg  
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Det nye bliver, at eleverne fra Youth Home i Ghana skal 
undervises på distancen af lærere på Egedal Musikskole. 
Formålet med fjernundervisningen er, at eleverne i løbet 
af et år får de fornødne kundskaber til at kunne starte 
sammenspil i moderne musik på et elementært niveau til 
glæde for børn og unge i Tamale.
- Det er en udfordring at videregive den teoretiske 
indgangsvinkel. Dernede er de vant til at lære ved at se, 
hvad læreren gør, Men de er meget positive og kan godt 
se det logiske i det, siger Henrik Johnsen, der er lærer på 
Egedal Musikskole. Sammen med Tom Jensen står han 
for fjernundervisningen af elever i Ghana.
Undervisningen understøttes med videoer på YouTube, 
og de danske lærere har lavet lydfiler med guitar, bas og 
trommer. En fil med alle instrumenter, og tre forskellige 
filer, hvor der mangler et af de tre instrumenter. 
Alle de numre, som eleverne i Ghana skal spille er lavet 
i tre sværhedsgrader, som blev brugt i workshops, da 
lærere og lederen fra Egedal Musikskole i oktober var 
dernede, medbringende musikinstrumenter. Nogle af de 
sange, der undervises i, er af Bob Marley, som eleverne 
kender i forvejen. Under besøget hørte den danske de-
legation et orkester, der bl.a. spiller highlife-musik, som 
kommer fra Ghana og er stort dernede. Orkesteret er 
blevet bedt om at sende en sætliste, så undervisningen 
kan tage udgangspunkt i det valgte repertoire.
- Rent fagligt er det en udfordring for mig, at sproget er 
en barriere. Det betyder, at undervisningsmaterialet skal 
skrues anderledes sammen. Det hele skal vendes på hove-
det, og det tror jeg er meget sundt en gang i mellem. Jeg 
kan helt sikkert lære noget af det her, og det er dejligt at 
se, at de er så meget på, når de spiller musik. De vil gerne 
spille highlife-musik, og det er en lidt anden måde at 
bruge guitaren på, end vi er vant til, siger Henrik Johnsen.

Udfordring: nethastighed!
Det er planen, at undervisningen af eleverne fra Youth 
Home også skal foregå via YouTube, Skype og Facebook. 
Her er der en del udfordringer.
- Deres internetforbindelse var ikke særlig hurtig, men vi 
hjalp med en opgradering til den hurtigst mulige for-
bindelse. Langt fra alle taler engelsk, så det giver også 
nogle udfordringer. En anden udfordring er strømafbrud, 
der ofte kan vare i flere timer, siger Henrik Johnsen, der 
under besøget også underviste i brugen af det lydanlæg, 
ghaneserne har fået.
- De har ikke tidligere haft forudsætningerne for at 
arbejde med lyd, så de var meget imponerede over, hvor 
meget det betyder, når indstillingerne er rigtige.
Henrik Johnsen føler en stor glæde, når han ser ghane-
sernes taknemmelighed.
- Det her betyder virkeligt noget for dem. Jeg bliver glad, 
når én kommer og siger ”nu kan jeg selv skrive sange.” 
Det er fedt for mig som lærer. Jeg får rusket op i alle de 
vaner, jeg har fået som underviser. 8

Projektet i Ghana:
 
1) En fortsættelse af det projekt, som al-
lerede har kørt i 2 år, hvor fem udvalgte 
skoler modtager undervisning i den 
traditionelle musik og dans fra området. 
Undervisningen varetages af 
danserne og percussionister fra Youth 
Home. Det er de samme fem skoler, der 
får undervisningen.

2) For at kunne klare behovet for yderli-
gere undervisning, bliver der hver fredag 
i tidsrummet kl.16.00-18.00 lavet en åben 
workshop for alle skolebørn og unge i 
området.

3) Der laves hver lørdag kl.10.00-12.00 en 
åben workshop for alle folkeskolelærere 
fra de fem skoler. Det er primært for at 
give dem redskaber til at være assisten-
ter i danse- og trommeundervisningen, 
men skal samtidig også ruste dem til, 
eventuelt at kunne videreføre undervis-
ningen.

4) For at udvide mulighederne og tilbud-
dene på Youth Home, laves der fjernun-
dervisning fra 
Egedal Musikskole, der skal give danse- 
og trommelærerne samt andre interes-
serede en basisuddannelse i brugen af 
moderne instrumenter. I dette tilfælde 
guitar, elbas og 
trommesæt. De får, i løbet af et år, de 
fornødne kundskaber til at kunne starte 
sammenspil i 
moderne musik på et elementært niveau 
til glæde for børn og unge i Tamale.

5) Udenfor budgettet søges der om 
midler til at kunne invitere syv dansere/
percussionister til Danmark.

Læs dagbogen fra den seneste tur til 
Ghana og se billeder på Egedal Musik-
skoles hjemmeside:
http://egedalmusik.dk/

Se flere billeder fra Tamale på  
http://facekook.com/egedalmusikskole

Hør et eksempel på highlife musik fra 
Ghana:
http://www.youtube.com/watch?v=ibl_
vsBrlqg&feature=related

? 
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Henrik Johnsen skal give feedback og deadlines på di-
stancen. Når eleverne får en deadline, skal de optage sig 
selv med det udstyr, de har fået. Derefter mailes det til 
de danske undervisere, som kan komme med feedback. 
Lærerne laver også undervisningsfilm, som bliver lagt 
på DVD og sendt til Ghana. Med jævne mellemrum skal 
eleverne sende lydfiler til lærerne i Egedal.
Niveauet hos eleverne i Ghana er meget forskelligt. 
Nogle elever lærte en sang i løbet af den uge, delega-
tionen fra Egedal Musikskole var dernede, mens det 
var sværere for andre. Der er udnævnt tre tovholdere i 

Fjernundervisning

Ghana til at holde snor i projektet; den ene er en pige, 
som på den måde kan få status i et ellers mandsdomine-
ret samfund og inddrage andre piger.
Da delegationen fra Egedal Musikskole sidst var på besøg 
i Ghana, havde de udover musikinstrumenter, videoud-
styr og lydudstyr, et lille lager af guitarstrenge, guitar-/
basremme, trommestikker og plektre. Alt sammen svært 
at få fat i, når man bor i det nordlige Ghana.
I to år har dansere og percussionister fra Youth Home 
undervist i den traditionelle musik og dans fra området 
på fem udvalgte skoler. Denne undervisning fortsætter. 
Planen er, at syv dansere fra Youth Home skal besøge 
Egedal Musikskole i foråret 2013 for at deltage i den 
store koncert “Put Your Hands Together”.
- Der er mange af de andre skoler i Tamale, der gerne vil 
være med i vores nuværende projekt, hvor vi underviser 
på fem folkeskoler, men det har vi ikke ressourcer til. 
Derfor gør vi det på denne måde. Vi håber så også på, at 
bystyret i byen får åbnet øjnene endnu mere for det her 
og finder penge til at ansætte lærere, der kan undervise 
i musik og dans. Det er vigtigt for deres kultur, at den 
bliver ført videre til den næste generation, ellers uddør 
den, siger Bjarne Kulmbak. ■

8



VIOLIN-spillebogen 1
... af Grete Granerud
Violin-spillebogen 1 er for helt nye violinister. Man kan lære 
at spille melodier fra den første time til danske sange, både 
nye og gamle. Der følger en cd med bogen, som man kan 
bruge til at lære sangene, og som man kan øve violinspillet 
sammen med derhjemme. Primært for 6-9-årige.
Hæfte med cd. Kr. 80,- (100,-)
B-CD-841. ISBN 978-87-7612-387-1

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

Læs mere om disse violinskoler 
på www.dansksang.dk 

>Søg produkt >Skriv: Violin

VIOLIN-spillebogen 3

I VIOLIN-spillebogen 3 introduceres den lave 2.-finger, og den nye violinspiller kan 
 begynde at spille sangene i denne bog, når han/hun er klar til at spille både med høj og 
lav 2.-finger. 
     VIOLIN-spillebogen er fyldt med sange og melodier, der selvfølgelig kan synges, 
måske kan leges og fremfor alt kan spilles på violinen. Melodierne er noteret i g-nøgle, 
men kan også spilles på bratsch og cello.
     Bogen går året rundt og starter med høst og efterår med sange som Solen brænder 
rød og hed, Sensommervise og Nu falmer skoven. Til jul er det fx Et barn er født i Betlehem 
og Glade jul. Derpå går sangene fra vinter til vår, og til sidst er der et stort afsnit, der 
ikke er årstidsbestemt. Bogen slutter med den eneste sang på engelsk: Happy Birthday
      Melodierne er ikke ordnet i rækkefølge efter sværhedsgrad. Nemt og svært afhæn-
ger i høj grad af motivation. Man kan starte med yndlingssangene eller med de sange, 
der passer til årstiden.

Violin-spillebogen 3 er er for de 7-10-årige. Melodierne kan spil-
les både af yngre og ældre, men alderen påvirker arbejdstempoet. 
Med bogen følger en cd med indspilninger af alle sangene, så 
man nemt og hurtigt lærer dem at kende.

Grete Granerud er musikpædagog og har skrevet mange bøger 
med musikpædagogisk materiale bl.a. serien Musisk indsko-
ling med 16 emnehæfter med tilhørende cd’er til undervisning i 
 musik, leg og bevægelse.

Grete Granerud

Hæfte med cd

B-CD-917

ISBN 978-87-7612-507-3

ISBN 978-87-7612-507-3
FM-CD-917
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VIOLIN-spillebogen 2
... af Grete Granerud
Undervisning i begynderviolinspil med udgangspunkt i kendte 
og populære danske sange, nye og gamle. Bogen kan bruges 
som en skole, til at lære at læse noder efter og som en spillebog 
med høj motivationsfaktor med kendte sange og cd. Lær san-
gene fra cd’en og brug den som orkester til akkompagnement, 
når man øver sig. Primært for 6-9-årige.
Hæfte med cd. Kr. 96,- (120,-)
B-CD-902. ISBN 978-87-7612-470-0

VIOLIN-spillebogen 3
... af Grete Granerud
I tredje og sidste bind introduceres den lave 2.-finger, og den 
nye violinspiller kan begynde at spille sangene i bogen, når hun 
er klar til at spille med både høj og lav 2.-finger. Sangene følger 
årets gang. Den medfølgende cd er stærk motiverende for lysten 
til at øve. Primært for de 7-10-årige.
Hæfte med cd. Kr. 128 (160)
B-CD-902. ISBN 978-87-7612-470-0 

Min egen violinskole
... af Leena Kristiansen
Ny progressivt ordnet dansk violinskole. Ideel grund-
læggende skole for begynderen på et stærkt fagligt og 
musikalsk fundament. Eleven bliver gennem spænden-
de øvelser og musikstykker på inspirerende vis hurtigt 
og sikkert ført fra de første trin henimod et mere avan-
ceret violinspil. Bogen indeholder bl.a. musikordbog, 
kortspillet “Solo – Uno”, musikteori, små opgaver og 
instruktive tegninger. Øvelse og begejstring gør mester!
Hæfte. Kr. 96,- (120,-)
B-903. ISBN 978-87-7612-471-7

violinskoler ...
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Lidt baggrund
I September 2010 begyndte et spændende samarbejde 
mellem den ghanesiske musik- og danseskole Youth 
Home Cultural Group  og Egedal Musikskole. Samarbej-
det havde to overordnede formål, nemlig; 

1)   at styrke den traditionelle musik lokalt i Nordghana 
ved at ansætte musikere som lærere i folkeskolen 

& 
2)   at udveksle pædagogiske metoder og musikalske 

ideer med danske kolleger.  

Projektet er nu i slutfasen, og vi ser tilbage på mere end 
to år, med store oplevelser og fine resultater på begge 
sider af partnerskabet. 
Forud for projektet var der gjort næsten et års forbere-
delse, inklusive en undersøgelsesrejse og en lang periode 
med diskussioner med partnere og skoler i regionshoved-
staden Tamale i Nordghana. Til sidst blev ideerne og må-
lene skrevet ned i et projektdokument, og de forventede 
mål har gennem de sidste to år løbende haft vores fokus. 
I dag kan vi sige, at forventningerne er blevet indfriet!

Musikundervisning i Ghana

Foreløbig afslutning på en rejse udi 

om pædagogik, musik og læring
Af Kenneth Friis Horsbrugh

  Vidoklip fra dansekonkurrencerne kan ses på YouTube, under   
  ”Dance competition, schools in Tamale, arr. by YHCG”  

tværkulturelt samarbejde 
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Musikundervisning i Ghana
Det nok mest iøjnefaldende resultat i Ghana er, at mere 
end 3500 folkeskole børn fordelt på fem skoler i området 
har lært grundlæggende færdigheder inden for den tra-
ditionelle musik og dans, et fag, der ellers ikke undervises 
i på skolerne på grund af stramme, økonomiske priorite-
ringer. Vi, de danske partnere, har ved selvsyn set, at ele-
verne er motiverede, og mange har nået et overraskende 
højt niveau på de to år, der er gået. Dette er blandt kom-
met til udtryk ved talrige og farverige elevoptrædener.
For at sætte ekstra skub på motivationen og engagemen-
tet, har der hvert år været afholdt dansekonkurrencer 
mellem skolerne, hvor 4-5 udvalgte dommere vurderer 
præstationen bl.a. ud fra kriterier som: 1) Kostumer 
og brug af disse 2) Variation af grundtrin, indgang og 
udgang samt formationer 3) Kropslige følelsesudtryk og 
kreativitet 4) Generelt indtryk.  
Skolerne får feedback på kriterierne når resultatet læses 
op. Tænk hvis danske musikskoleelever kom igennem 
sådan en mølle! Ville de mon kunne lide det, og er det 
overhovedet noget man kan forestille sig i den danske 
musikskoletradition? Man kunne jo prøve…

Mange forældre ser undervisningen som et aktiv og 
vælger at sende deres børn i netop en af de fem skoler, 
hvor der undervises i musik og dans. Den traditionelle 
musik og kultur betyder nemlig meget for forældregene-
rationen.
Vi har interviewet skolelederne fra de fem omtalte skoler, 
hvor undervisningen foregår. Her er et par kommentarer 
til spørgsmålet om, hvad skoleeleverne får ud af under-
visningen:

“Hidden talents are coming out!” 
“Some who are not academic show themselves in this 
activity”
“The activity motivates the children to come to school” 
“They learn their culture and other cultures too” 
“They learn discipline” 
“It’s a ways of learning the history”

Vi spurgte de ghanesiske musikundervisere, hvordan de 
oplevede projektet, og her er nogle af deres kommenta-
rer:

  Evalueringsmøde – skolelederen ser sig selv på  
  forsiden af MODUS, oktober 2011 (red.)  

8
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“I have learned to teach and developed myself as a 
teacher” 
“The schoolchildren are dancing at their homes” 
“I have gained a good relation with the school staff”
“I get salary and status and respect!” 
“The children get’s knowledge about their culture 
which is strengthening their identity”

 
Det har været en stor inspiration for de danske lærere, 
der har besøgt Ghana, at opleve hvordan eleverne er 
blevet undervist i store grupper med stor disciplin, enga-
gement og særdeles effektiv læring til følge. Lærernes 
kompetencer og ressourcer er på den måde blevet udnyt-
tet maksimalt, til glæde for rigtigt mange børn. Måske 
kunne de danske musikskoler også optimere undervisnin-
gen og brugen af ressourcer gennem mere holdundervis-
ning, frem for soloundervisning?!  
Det har været opløftende at se, hvordan ideer og praksis-
ser i projektet har spredt sig til andre institutioner i Ta-
male, for eksempel de årlige dansekonkurrencer mellem 
skolerne, som nu også foregår på Center for National 
Culture i Tamale. Er det ikke i sidste ende hvad tvær-
kulturelt samarbejde handler om: At lade sig inspirere, 
bevæge og dele gode ideer..? 

De afrikanske lærere i DK
De Ghanesiske musiklærere tog Egedal Kommunes 
borgere med storm, da de kom på besøg i 2011. De kom 
for at spille, for at undervise danske elever og udveksle 
musikpædagogiske ideer med danske kolleger. Nedenfor 
er nogle reaktioner på ghanesernes optræden fra danske 
elever:

”Vildt sejt og sjovt at høre dem snakke dansk!” 
”Utroligt at de overhovedet kunne danse på den der 
måde, det så vildt svært ud!” 
”Sjovt at de solgte ting, så man kunne se hvad de 
lavede dernede”
”Det var sjovt at få autografer” 
”Gode at være sammen med, god musik og flot tøj!” 
”Meget inspirerende og godt udført” 
”Hvorfor skreg hende der så’ n?!” 
”Vildt at de kunne danse så meget uden at holde 
pause!” 
”Vildt flot at høre musikken, utroligt at de ikke fik 
ondt i armen!” 
”Vi hyggede os i workshoppen” 
”Har de der afrikanere også besøgt jeres skole? De var 
sindssygt seje!” 

Forskolelærer Ian Brodersen har været meget involveret i 
projektet:

”Mit møde med ghaneserne har været noget af en åben-
baring. Tamale er rigtigt langt væk, og forskellen mellem 
dansk og ghanesisk kultur så enorm, at der virkelig er po-
tentiale for udveksling. Jeg har stadig svært ved at sætte 
ord og dansk forståelse på mine oplevelser med afrika-
nerne, men deres traditionelle musik og dans, umiddel-
bare glæde, praktiske anskuelser, fysiske styrke og sociale 
egenskaber har givet kraftig genklang i såvel et hulrum i 
mig, som i de egedalske kommuneskoler.
 
Og det er tydeligt, at mærke værdien af projektet for de 
ghanesiske elever og lærere. I et område, hvor skolegang 
ikke er en selvfølge, bliver undervisning i musik og dans 
modtaget med stor taknemmelighed og motivation som 
anerkendelse af deres tradition og styrkelse af deres 
identitet. 
Der bliver virkelig sunget, spillet og danset igennem, så 
det røde støv står efter dem, selv i middagssolen under 
åben himmel”.

Samarbejdet
Det er første gang Egedal Musikskole har indgået i et 
internationalt samarbejde af denne størrelse med en 
kultur, der er så forskellig fra den danske. Vi 
føler, vi har lært meget under-
vejs og er blevet beriget af nye 
måder at gøre og anskue de 
musikpædagogiske udfordrin-
ger på. Samarbejdet har skabt 
megen morskab, selvransagelse, 
inspiration og frustration, men 
først og fremmest personligt 
engagement og læring! Vi 
har oplevet, at når musikken, 
kulturerne og ideerne blandes, 
opstår der helt nye muligheder, 
som vi ikke havde forestillet os 
før. 

Fremtiden
I maj 2013 kommer otte 
ghanesere til Danmark for at 
medvirke i en fælles koncert 
med navnet ”Put Your Hands 
Together”, og de er allerede i 
fuld gang med at planlægge deres 

Musikundervisning i Ghana

8
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bidrag i form af dansekoreografi, 
musik og kostumefremstilling. 
Gennem projektet er det opstået 
mange nye personlige relationer; 
blandt andet planlægger Det kgl. 
Danske Musikkonservatorium en 
studietur til Ghana. ■

  Interessen for de moderne vestlige instrumenter er stor!  
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”Ind i musikken” er en genudgivelse af Peter 
Bastians meget personlige holdninger til mu-
sikformidling. Bogen udkom i 1987, og har 
solgt omkring 100.000 eksemplarer. 
Bogen er nu tilsat mere end 80 ”QR-koder”, 
som - fx via en smartphone - giver adgang til 
lydfiler, videoklip samt forfatterens kommen-
tarer.
Desuden indeholder bogen enkelte nodeek-
sempler og illustrationer.

Forfatter: Peter Bastian

Bog, indb. (268 sider)
Pris: kr. 249,95 (vejl.)

Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk

Om Peter Bastian: Født 1943, uddannet 
fysiker, musiker i verdensmusikbandet Bazaar 
og fagottist i Den Danske Blæserkvintet. 
Forfatter til ”Ind i musikken” (1987) og ”Me-
sterlære” (2011). 

Priser: Weekendavisens Litteraturpris 1988, 
Rosenkjær-prisen 1989, HOFs Kulturpris 
1992, Svend Bergsøes Fonds Formidlerpris 
1998, Rødekro Kommunes Kulturpris 2000, 
samt Gyldendals Faglitterære Pris 2010.

DJ

Ind I musIkken
- genudgivelse

Vi er på eventyr med de to små trolde Rod og 
Kvist, der møder både fjolletrolde, sanse-
trolde, trommetrolde, astronauter, mariehøns 
og pruttende grise…
Igennem fjorten historier følger vi deres fær-
den, og berører emnerne venskab, hjælpsom-
hed, trafik, cirkus, sanser, dyr, leg, fødselsdag 
og fantasi.
Til hver historie hører en synge- eller bevæ-
gelsessang, med tilhørende tekst, becifring, 
legebeskrivelse og illustration.
Desuden er der idéer til leg med tørklæder, 
trommespil og tumlelege.
Alle sange er indspillet på cd.

”Fjolletrolde”-materialet træner og stimule-
rer børns sprog og motorik, med historier, 

sange og lege for de mindste, og kan bruges 
i arbejdet med krop og bevægelse, samt 
dialogisk læsning.

Forfatter: Michael Back Jensen
Illustrationer: Mathilde Juul Back Jensen

Bog (68 sider) + cd
Pris: kr. 299,- + forsendelse (kr. 40,-)

Noder kan downloades fra 
www.michaelback.dk

Forlag: Musik og sjov for børn
www.musik-sjov.dk

DJ

De 2 første bind i en serie med 6 planlagte 
numre.
Disse bøger henvender sig til alle, der gerne 
vil lære at skrive en sang og ”sætte noget 
udenom” 
– fx i form af akkorder og arrangement.
Her arbejdes med helt enkelt melodimate-
riale.

Bind 1: Fra sære toner til særlige melodier
Bind 2: Fra parallelgang til tostemmig sang 

Udgivet med støtte fra KODA` s nationale 
midler. 

Forfatter: Mogens Christensen

Bog, indb. (268 sider)
Pris: kr. 260,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Om Mogens Christensen: Komponist, profes-
sor i musikformidling på Syddansk Musikkon-
servatorium & Skuespillerskole. 
Mogens Christensen er desuden forfatter til 
flere bøger om både kreative og teoretiske 
emner.
 DJ

FjOlletrOlde
- historier, sange, leg & bevægelse

skrIv sange Og kOmPOner klange 1 & 2

Udgivelser     
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”Kulturradikalismens musik” handler om den 
musik, der spillede en rolle i det kulturradikale 
miljø i mellemkrigstiden. Hele bogens tredje 
hoveddel handler om den kulturradikale 
musikpædagogik og indeholder kapitler om 
både Folkemusikskolernes tidlige historie 
(især med fokus på Københavns Folkemusik-
skole) og på jazzpædagogikken. En udpræget 
hovedrolle i bogen spiller MpF's tidligere 
formand, Finn Høffding, både som kompo-
nist og pædagog - og ikke mindst som aktør 
i musiklivet!

Indhold:
1. Indledning
2. Kulturradikalismens musik i 1920`erne
3. Kulturradikalismens musik i 1930`erne

4. Den kulturradikale musikpædagogik
5. Udblik til 1950`erne

Afhandlingen er af Det Humanistiske Fakultet 
ved Københavns Universitet antaget til of-
fentligt at forsvares for den filosofiske doktor-
grad, fredag d. 17. maj 2013

Forfatter: Michael Fjeldsøe

Bog, indb. (832 sider)
Pris: kr. 498,-

Forlag: Museum Tusculanums Forlag
www.mtp.dk
 DJ

KulturradiKalismens musiK
- en afhandling

Udgivelser     

stillingsannoncer

samlet resultat af urafstemning til 
overenskomstforligene 2013:
Ja = 96,06 %
Nej = 3,94 %
I alt = 100 %
Samlet stemmeprocent: 35,08
(blanke stemmer tæller som nej, idet forligene i 
så fald ikke tiltrædes)
 
Fordeling på grupperne:
 
musikskolelærere:
Ja = 96,86 %
Nej = 3,94 %
I alt = 100 %
Stemmeprocent: 37,35 %
 
musikskoleledere og mellemledere:
Ja = 90,32 %
Nej = 9,68 %
I alt = 100 %
Stemmeprocent: 24,41 %

resultat af urafstemning om 
overenskomsterne 2013:
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Stillingsannoncer

Så er du måske den nye musikskoleleder vi søger til Rødovre Musikskole.

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til 
at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe, the og frugt samt en sundhedsordning 
med fysioterapi, helbredstjek og massage.

Kan du slå tonen an, lytte 
& udvikle ensemblet? 
(akutjob)

•	 Kan du begejstre, skabe sammenhold, planlægge og 

organisere?

•	 Kan du vurdere og skubbe til musikalsk udvikling og 

kvalitet?

•	 Kan du lide at arbejde med musikalsk såvel som 

almendannende indhold?

•	 Kan du spille med både når det gælder organisation af 

menneskelige, fagligt pædagogiske, økonomiske og 

materielle ressourcer?

•	 Har du visioner og kan du bevare overblikket?

Vil du være med til at udvikle og sikre at Rødovre Musik-

skole fortsat: 

•	 kendes på faglighed, samvær og kvalitet?

•	 bygger på de værdier og mål, der ligger i kommunens 

kultur- og fritidspolitik? 

Jobprofil og andre relevante oplysninger herunder ansøgnings-

frist kan læses på kommunens hjemmeside: www.rk.dk under 

ledige stillinger.

Afdelingsleder for 
rytmisk musik
Esbjerg Kulturskole

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.
-  Ledelse og udvikling af den rytmiske musik 
-  Indgå i afdelingslederteam og i tværfagligt  
 samarbejde med øvrige afdelinger 
-  Ansvarlig for tilsyn med rytmiske lokaler 
-  Praktisk koordinator ved rytmiske koncerter.

Se hele stillingsopslaget på: 
www.kulturskolen.dk

Flere oplysninger: 
Kulturskoleleder Jan Rohde Pedersen 
tlf. 7616 6500

Ansøgningsfrist: 28.5.2013

Mærk ansøgningen: Stilling nr. 16.058

M
o

d
u

s 15.5.2013

Se annoncerne på 
www.esbjergkommune.dk/annoncer

 
 
 

MUSIKHØJSKOLEN SØGER MEDARBEJDER 
Vi søger en instrumentallærer til en fast stilling i 

klassisk klaver, ca. 10 ugentlige lektioner. 

Detaljeret jobbeskrivelse samt yderligere oplysninger 
om skolen findes på skolens hjemmeside 

www.musikhoejskolen.dk. 

Opslaget sker med forbehold for interne ansøgninger. 
Stillingen er til besættelse pr. 1. september. 

Ansøgninger sendes til Musikhøjskolen, Ole Thøger 
Nielsen, Smallegade 12, 2000 Frederiksberg. 

Ansøgningsfrist onsdag d. 29. maj 2013 
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Ret til dagpenge under ferie til 
nyuddannede og nyansatte

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

Afskaffelse af feriedagpenge til nyuddannede
Regeringens arbejdsmarkedsreform betyder, at nyud-
dannede ikke længere har ret til feriedagpenge fra 
a-kassen. Nyuddannede på dagpenge skal derfor tænke 
sig om, inden de planlægger at tage på ferie efter endt 
studie.

De nye regler påvirker dog ikke nyuddannedes ret til 
almindelige dagpenge. Derfor skal man under alle om-
stændigheder huske at melde sig ind i en a-kasse senest 
14 dage efter, at man har afsluttet studiet. I modsat fald 
kan man ikke få dagpenge. Retten til dagpenge indtræ-
der 1 måned efter, at man afslutter studiet. Som tidligere 
skrevet i Modus kan man imidlertid undgå denne karens-
måned, hvis man bl.a. i mindst 1 år inden studieafslutning 
har meldt sig ind i a-kassen som studerende. Et sådant 
studiemedlemskab af a-kassen er gratis – ligesom studie-
medlemskabet af DMpF. Der er derfor kontante fordele 
ved, at studerende på landets musikkonservatorier allerede 
nu gratis melder sig ind i både a-kasse og DMpF. Indmel-
delse i a-kasse og DMpF kan ske på hhv. www.aak.dk og 
www.dmpf.dk.

Nyansatte og ret til dagpenge under ferielukning
Som nyansat skal man først optjene ferie, før denne kan 
afholdes med løn. Optjening af ferie sker i kalenderåret 
dvs. fra januar til december til afholdelse i det efterføl-
gende ferieår, hvilket går fra maj til april. 
Hvis man f.eks. ansættes på musikskoleområdet pr. 1. 
august, betyder det, at man fra august til december har 
optjent ret til afholdelse af 5/12 ferie med løn, når den 
første sommerferie nærmer sig. Men det betyder også, at 
man bliver trukket i løn for de resterende feriedage, der 
er placeret i det første skoleår.

Imidlertid er der mulighed for at få dagpenge under 
ferie, idet musikskoleområdet har kollektiv ferielukning 
for så vidt angår 5 uger (anderledes med den 6. fe-
rieuge). Herved betragtes man som uforskyldt arbejdsløs 
i a-kassen. De 5 ugers kollektiv ferielukning er imidlertid 
placeret forskelligt på landets musikskoler, idet de fleste 
dog har placeret ferien med 4 uger i løbet af sommeren 
og 1 uge i uge 42. De øvrige uger, hvor der ikke under-
vises, bliver betegnet som undervisningsfri (afspadsering) 
og ikke ferie. Det er derfor vigtigt, at man som nyansat 
har kendskab til placering af den kollektive ferie, så man 
kan planlægge ift. løntræk og ansøgning om dagpenge. 

Der er følgende betingelser for at få dagpenge som ny-
ansat under den kollektive ferielukning:

•	 	Man skal ikke møde på arbejde pga. den kollektive 
ferielukning.

•	 	Man skal have afholdt alt optjent ferie f.eks. feriedage 
på feriekort fra tidligere arbejdsgiver og optjent ferie 
med løn hos nuværende arbejdsgiver.

•	 	Man ønsker ikke at afholde ferie for egen regning i 
perioden.

•	 	Man opfylder i øvrigt betingelserne for dagpenge, 
herunder at man er tilmeldt jobcentret..

Hvis betingelserne er opfyldt, kan man således få dag-
penge for hverdage i den kollektive ferieperiode, hvor 
man bliver trukket i løn. 

For yderligere oplysninger om ferie og dagpenge kan 
henvises til artikelserien ”Løn & Vilkår” på DMpF’s 
hjemmeside www.dmpf.dk under fanebladet Modus. 
Spørgsmål mv. kan også rettes direkte til sekretariatet. ■
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