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På det kommunale overenskomstområde er der opstået 
en situation, hvor vilkårene for de ansatte, der i dag er 
timelønnede, skal genforhandles. På musikskoleområ-
det drejer det sig om de musikskolelærere, der i dag er 
timelærere, fordi de har en ansættelsesgrad på mindre 
end 5,41/25,00. 

Den nye situation er opstået, efter at EU-kommissionen 
i en åbningsskrivelse overfor den danske regering har 
tilkendegivet, at Danmark på undervisningsområdet har 
tilsidesat de forpligtelser, der påhviler Danmark i henhold 
til deltidsdirektivet. Åbningsskrivelsen er fortrolig, hvorfor 
Kommissionens nærmere begrundelse for kommissionens 
påstand og afgrænsning til undervisningsområdet ikke 
er kendt. Udenrigsministeriet har dog i et notat oplyst, at 
kommissionen finder, ”at deltidsansatte i undervisnings-
sektoren på kommunalt plan, som er ansat mindre end 
en måned eller hvis ugentlige arbejdstid udgør mindre 
end 8 timer, udsættes for en mindre gunstig behandling 
end sammenlignelige fuldtidsansatte. Dette strider mod 
direktivet, navnlig princippet om ikke forskelsbehandling 
i paragraf 4 i rammeaftalen”. De omtalte 8 timer skal 
forstås som 8/37, hvilket svarer til 5,41/25,00 i musiksko-
lelærernes overenskomst.

Sagen har været drøftet i et samarbejde mellem KL og 
KTO. Som følge af åbningsskrivelsen lægger KL op til 
en afskaffelse af 8-timersgrænsen i rammeaftalen om 
deltidsarbejde og i overenskomsternes afgrænsning af 
månedslønnede og timelønnende. På den baggrund skal 
der nu forhandles med KL om implementeringen af del-
tidsdirektivet på de berørte overenskomstområder, herun-
der musikskoleområdet. En overførsel af timelønsansatte 

til månedsløn indebærer betydelige vilkårsændringer for 
de berørte timelønnede (eksempelvis løn under sygdom 
og barsel, bedre opsigelsesregler mv.). Vi er således af 
den opfattelse, at forhandlingerne med KL kommer til at 
medføre markante ændringer i forhold til timelærerne på 
musikskoleområdet. Da KL har meddelt, at KL stiler efter 
ikrafttræden pr. 1. august 2014. er der i sagens natur 
tale om en haste sag. I den anledning vil DMpF´s med-
lemmer blive holdt løbende orienteret om udviklingen i 
forhandlingerne. ■

Leder Ole Helby

Nye vilkår

? Udtrykket “en åbningsskrivelse” bruges i forbindel-
se med et muligt sagsanlæg mod et medlemsland 
fra Kommissionen i forbindelse med en traktat-
brudssag jfr. TEUF-traktatens artikel 258. 
En traktatbrudssag indledes med en såkaldt 
åbningsskrivelse, hvor Kommissionen forelægger 
problemet for den pågældende medlemsstat. Det 
pågældende medlemsland kan fremsætte sine 
bemærkninger til åbningsskrivelsen inden for en 
frist på normalt to måneder. 
Hvis Kommissionen fortsat mener, at staten over-
træder EU-reglerne, fremsætter Kommissionen en 
“begrundet udtalelse”, hvor det præciseres, hvad 
der er galt med national ret sammenlignet med 
EU-retten. 
Regeringen orienterer Folketingets Europaudvalg 
om modtagelsen af åbningsskrivelser såvel som 
begrundede udtalelser. Det sker i form af bilag, der 
omdeles på “alm. del”. Selve åbningsskrivelsen / 
den begrundede udtalelse er fortrolig. 

for timelærere
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Det er så dejligt at være i selskab med ligesindede. Og 
hvis man er vild med at synge sammen med andre – og 
brænder for at formidle denne glæde til børn, kan man 
ikke være i bedre selskab end i Børnekorakademiets 
kreds. Det mærker jeg tydeligt, da jeg en solrig efterårs-
dag kommer på besøg som reporter for Modus - og får 
lov at synge med hele dagen.
Pia Boysen tager imod i det store lyse lokale med klaver, 
som Jægersborg Kirke stiller til rådighed for akademiet. 
Ved sin side har hun mentoren og kollegaen Margrete 
Enevold. De to danner et stærkt makkerpar; engagement 
og begejstring lyser ud af dem begge, da de tager imod 
kursisterne, der nu i halvandet år har mødtes her en gang 
om måneden. De kommer med forskellige baggrunde; 
sangere, organister, AM’ere - og en ung korsanger uden 
uddannelse, men alle med en fælles interesse for børnekor.  
I dag har de forberedt en række sange, som de skal 
synge sammen og skiftes til at dirigere.

Charlotte er den første på ”podiet”. Hun instruerer en 
række bevægelser til sangen, ”Star of Bethlehem”, og 
bagefter får hun feedback fra gruppen.
”Fraseringen skal ind fra starten. Bevægelsen må ikke 
modarbejde fraseringen. Bevægelserne har noget med 
sangteknik at gøre; når armen går op, skal der være 
modstand, som om armen går igennem grød”.
”Det gælder om at skabe et stemningsbillede. Man skal 
lege med det og være lidt fræk med de billeder, man 
skaber”, forklarer Margrete Enevold og fortsætter, ”Og 
husk, aldrig at vise med ansigtet, hvis I laver fejl”.
Efter 23 års børnekorundervisning på musikkonservatoriet 
ved hun præcis, hvilke virkemidler der skal til, når man ar-
bejder med børn. Hun forklarer, at det er vigtigt at arbejde 
med børnenes dramatiske, farverige billeddannelse, og at 
det altid er stemningen i en sang, der skal frem.

Bagefter dirigerer Merethe den samme sang. Hun væl-
ger at lære gruppen den ved hjælp af solfa-tegn, hvor 
deltagerne synger, mens de viser tonerne med håndtegn 
- som et vokalt hjælpemiddel.
”Dirigér med håndtegnene. Der skal være modstand. 
Legatoen skal ind, der skal være klister mellem tonerne”, 
siger Margrete og demonstrerer det med hænderne.

Der er mange gode fif at hente for alle. Pia fortæller, 
hvordan hun lærer børnene at have en støttet indånding, 

”Der er et stort marked for børnekor-
dirigenter. Her er der reelt masser af 
arbejde - og så er det et meget livgivende 
arbejde. Det er vigtigt for hele vores 
kultur, at vi værner om det”, siger dirigent 
Pia Boysen, der er initiativtager til det 
nystartede projekt, Børnekorakademiet. 
Hun underviser selv flere hundrede børn  
i sine kor hver uge.

8

BØRNEKOR AKADEMIET

Af Kirsten Brunbech
  

FOTO: ERIK NORSKER

? Børnekorakademiet
Har til formål at efteruddanne og skabe et netværk 
for børnekordirigenter.
Børnekorakademiet ønsker at skabe et åbent og 
kreativt læringsmiljø, hvor man sammen udvikler 
sig – et miljø med fælles refleksion og inspiration 
gennem undervisning, workshops, masterclasses 
og koncerter.
Børnekorakademiet er støttet af Augustinus Fon-
den og Det Obelske Familiefond
www.bornekorakademiet.dk
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8 som giver en smuk tone, ved at bede dem stramme bal-
lerne, når de sidder på stolen og sætter tonen an.
Og der er flere bud fra deltagerne på, hvordan man kan 
forklare børnene det: ”Sidde med stram tømme på hesten 
- få samlet bundproppen - sætte sig på en tegnestift”.
Der er også gode råd til, hvordan man lærer børnene at 
intonere helt rent, når de skal sætte en frase an på en 
høj tone: Man skal lade som om, man kaster en pil – og 
ramme tonen lige i dartskiven. Og den voksne skal lege 

med og forsøge at ramme den imaginære dartskive. Det 
gælder i det hele taget om at vise tingene frem for at for-
klare dem. Vi skal have en indre tankeboble, som siger: 
”Snak mindre – gør mere!”
Der hersker en rar og afslappet stemning i den lille 
gruppe med otte deltagere. Alle byder ind med gode 
idéer, og da Anna, som aldrig har prøvet det før, kommer 
op at dirigere, udløser det klapsalver fra de andre.
Der bliver også talt om vigtigheden af at arbejde med 
teksten og lære børnene at smage på ordene; lære dem, 
at ord smager godt inde i munden. Og så må der godt 
være noget bloddryppende indimellem, for at børnene 
vågner op, mener Margrete.  

At lære håndværket
Uddannelsen på Børnekorakademiet kører over to år, 
hvor deltagerne mødes en fredag om måneden i fire-fem 
timer. Derudover afholdes der jævnligt masterclasses for 
alle interesserede. Det har meget karakter af et netværk, 
hvor Pia og Margrete er tovholdere. Ideen er, at når man 
er blevet uddannet på akademiet, skal man selv gå ud og 
uddanne andre børnekordirigenter, så det kan brede sig 
som ringe i vandet.
”Det er for mange vældig ensomt at arbejde med børne-
kor” mener Margrete. ”Man er alene om at undervise. 

Børnekor

? Margrete Enevold
Født 1943.
Har virket som docent ved Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium som underviser i hørelære, sang, 
sangpædagogik og børnekormetodik.
Stiftede i 1976 DKDMs Børnekor - og var leder af 
korene i 23 år.
Medstifter af Børnekorakademiet.

På forlaget Dansk Sang har de sammen udgivet 
”Børnekor med poesi og bevægelse” 1-3.
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Men her har vi et netværk af kolleger. Vi kan trække på 
hinanden, diskutere, få idéer. Det er et meget åbent rum, 
vi prøver at skabe. Og det gælder om i denne uddan-
nelse at ”samle til huse” og få overblik over stoffet. Den 
enkelte skal have chancen for at supplere med – eller 
fordybe sig i – tiltrængte, individuelle fagområder. Derfor 
knytter vi løbende forskellige gæstelærere til akademiet”. 
Hun fortæller, at der blandt andet er planer om at ind-
føre Aleksanderteknik. ”Børnekorarbejde kræver meget 
energi på alle måder. I korarbejdet gælder det derfor om 
at undgå unødige spændinger og at bruge mindst mulig 
uhensigtsmæssig energi både fysisk og psykisk, hvis man 
skal holde til det i mange år. Gode håndværksmæssige 
redskaber er den bedste hjælp!”  
 
Pia har i sin tid under organistuddannelsen kun snuset 
meget lidt til børnekor. Det har været en stor mangel i 
uddannelsen, mener hun - og er taknemmelig for, at hun 
har mødt Margrete, som har inspireret hende meget.
”Jeg var organist i Hellig Kors Kirke på Nørrebro i syv år, 
og det væltede ind med børn fra Nørrebro. Efterhånden 
spillede jeg næsten ikke mere. Jeg havde hundrede børn 
på forskellige hold. Det blev mere og mere spændende. 
Det har været en fuldstændig åbenbaring for mig at 
arbejde med børn. Og så har jeg lært det ved at tage 
kurser – og kigge på Margretes undervisning”. 

Børnekor på højt niveau
”Det er jo svært og en meget stor kunst at undervise på 
et højt niveau i børnekor.
Der er ikke mange, som gør det i Danmark. Men jo flere 
vi får oplært til at gøre det, jo højere niveau får vi over 
det hele”, siger Pia.
Margrete supplerer: ”Blandt de konservatoriestuderende 
med instrumentalt-vokalt hovedfag, er der ikke mange, 
der interesserer sig for dette område. AM’erne gør, 
men de fleste AM’ere har ikke det lange, seje træk som 

musikere bag sig. Det er igen en subtil balance mellem 
musik og pædagogik. Vi var en del, der sagde i gamle 
dage, at vi burde kalde det musikerpædagog i stedet 
for musikpædagog.
Der er rigtig mange, som er gode til at undervise de små 
til en vis grænse – og så går børnene ud af korene, fordi 
der ikke er mere at komme efter. Men vi skal jo helst 
kunne udvikle korene ”fra vugge til grav”, som jeg plejer 
at sige. Det var min personlige drivkraft, da jeg startede. 
Jeg havde ikke lært meget om, hvad børn kunne, men 
ville så gerne give dem glæden ved musikken og sangen 
– og lære dem, at det kræver noget at få del i ”musik-
kens gave”. De kan sagtens, og det behøver absolut ikke 
være kedeligt – tværtimod; man kan være kreativ og 
legende på alle planer”.

Pia: ”Korsang skulle i høj grad høre til i folkeskolen. 
Lærerne står jo med børnene hver eneste dag, så det er 
ærgerligt, at musikfaget er røget så meget ud”.
Margrete: ”Ja - og jeg kunne godt drømme om, at der 
kom flere folkeskolelærere med på akademiet. Så vidt jeg 
ved, er det i det hele taget meget få steder i landet, man 
overhovedet kan få musik som linjefag… Faget bliver ud-
sultet på de pædagogiske uddannelsesinstitutioner. Det 
svarer til, at man vil have en lærerstuderende til at tage 
linjefag i engelsk. Han skal bare lige lære alfabetet først, 
for bogstaverne kender han ikke! Musikfaget tror vi, at vi 
kan lære på to år, tilmed uden at kunne det musikalske 
sprog – uden at kunne spille og synge i forvejen. Det 
er absurd. For det er jo de musikalske færdigheder, der 
skaber pædagogikken. Ellers bliver det alt for hårdt”. 
Pia: ”Det kræver musikfaglige færdigheder at varetage 
al undervisning i musik. Hvis ikke, man har lært værk-
tøjerne, kan man ikke undervise i faget – og sandsyn-
ligheden for at brænde ud er stor. Indimellem kommer 
de lokale folkeskolelærere i musik og observerer mine 
korprøver. De er sultne efter at lære mere! Der er for 

? Pia Boysen
Født 1963.
Diplomeksamen i orgel fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium 1991.
Har studeret sang, direktion og orgel i London og 
New York.
Ansat som underviser i børnekormetodik og diri-
gent for Konservatoriets Lille Børnekor 1996-1999.
Ansat som dirigent for DR SpireKoret og DR Børne-
Koret 2001-2005.
Siden 2003 ansat som dirigent for Korskolen ved 
Gentofte og Jægersborg kirker.
Stifter af Børnekorakademiet 2012.

8
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Børnekor

”Som dirigent giver man kormedlemmerne ansvar”.
”Det er en leg”. 

Åbne korprøver
Susanne Wendt underviser til daglig DR SpireKoret og DR 
BørneKoret og fortæller, at hun har haft et åbent arrange-
ment, hvor Folkeskolens Musiklærerforening sendte en grup-
pe interesserede lærere ud for at overvære hendes korprøver 
med DR-børnene, og der var også afsat tid til, at hun kunne 
tage en snak med lærerene, hvor de fik lejlighed til at stille 
spørgsmål. 
Alle er enige om, at åbne korprøver er en god ide, så andre 
kan komme og blive inspireret.
Da det er tid til at runde dagen af, taler deltagerne også om, 
hvor vigtigt det er at netværke og dele sange og idéer med 
hinanden og andre interesserede. Det bliver blandt andet 
foreslået at lave en Facebookgruppe for Børnekorakademiet. 
Der er masser af grøde og entusiasme at spore, så det lover 
godt for fremtiden.
Pia Boysen siger med et stort smil: ”Det er utroligt givende 
på alle mulige måder at lave det her. Det er skønt at være i et 
kreativt læringsmiljø, hvor vi udveksler erfaringer og inspirerer 
hinanden. At lære nyt og få idéer udefra kan vi aldrig blive 
færdige med”. ■

tiden stor fokus på, hvor godt det er at synge sammen. 
Det styrker fællesskabet og giver samtidig rigtig mange 
sidegevinster. Det påvirker blandt andet indlæringen af 
de boglige fag på en yderst positiv måde. – Hver klasse 
burde faktisk være et kor!”
De to kvinder har indgået et tæt samarbejde. De har la-
vet tre bøger om børnekor, og lige nu er de ved at lægge 
sidste hånd på nummer fire.

Circle Song
Efter frokosten introducerer en af kordeltagerne, Susanne 
Wendt, os til fænomenet Circle Song.
Vi bliver delt i fire grupper, der holder en fælles puls med 
fødderne, mens hun sætter os i gang med at synge hver 
sin lille ostinat, som hun improviserer på stedet. Bagef-
ter prøver vi en runde, hvor alle deltagere en af gangen 
improviserer en ostinat. Så musikken bliver bygget op lag 
på lag. Øvelsen kræver stor tillid, forklarer hun. Man skal 
tage, hvad der kommer. Det er en ny tilgang til stemmen 
som instrument. 
Der opstår nogle sjove klange og rytmer, og vi begyn-
der automatisk at slå ørerne mere ud og lytte meget til 
hinanden.
Ved den efterfølgende evaluering har deltagerne forskel-
lige bud på, hvad Circle Song kan bruges til i korsam-
menhæng:
”Det giver en ro og hvilen i stemmen”.
”Man kan udfordre sin stemme – mærke sit instrument”.
”Få mod til at byde ind”.
”Blive inspireret af hinanden”.



www.dansksang.dk 
master@dansksang.dk 
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Børnekor med poesi og bevægelse 4
... af Pia Boysen og Margrete Enevold. 
Denne bog indeholder primært kendte salmer 
udsat for lige stemmer med enkle modstemmer. 
Bog med spiralryg. 

Go’e sange – dejlige at synge
Bog med Anders Møller-sange som 2- og 3-stem-
mige børnekorsatser. Et korhæfte med dejlige 
sange, skrevet i børnehøjde med et glimt i øjet.

Ea og Aiwan
Carsten Borbye Nielsens korcyklus for børne- og 
ungdomskor frit efter Josefine Ottesens skønne 
“Eventyret om fjeren og rosen”. Bog med CD.

Hjertelyd i mørket
Nye salmer for kor og menighed til “De ni læs-
ninger” med tekster af Lisbeth Smedegaard 
Andersen og musik af Peter Lindhardt Toft. 
Bog med CD. 

Dansk Sang Dig It 3, Forår 
DVD med 30 forårssange fra 1.-10. klasse. 
Mange auditive og visuelle features.

Læs mere om materialerne på
www.dansksang.dk

Nyt til musikskolen . . . 

               Få alle 5 titler 
 med 60 % i rabat 
       ved at bestille 
         Abonnement 2 
          til kr. 528,- 
         + moms og forsendelse ...

Børnekor 

Salmer

– med poesi og bevægelse 4

Pia Boysen          

Margrete enevold

Omslag børnekor4.indd   3

13/03/14   10.50

   Go’e sange ...           ... dejlige at synge 

Anders Møller

B-1143
ISBN 978-87-7612-884-5

ADVARS
EL!

TESTET
 PÅ BØRN

Et korhæfte med dejlige sange, skrevet i børnehøjde med et glimt i øjet. 

Sangene er udsat for børnekor for 2.-7. klasse, – eller deromkring. Go´e sange – Dejlige at synge er i sin helhed tænkt som en helt almindelig dag i et barns liv. 

Den starter med en morgensang og slutter med en godnatsang. Ind imellem er der uddrag fra 

nogle af de hverdags aktiviteter, som et skolebarn fra 3.-7. klasse gennemlever.

 Alle teksterne er skrevet i børnehøjde af tekstforfatter Mette Møller. Hun er – udover at være 

gift med komponisten – en helt almindelig mor og papmor.
 Skulle du have mod på det, vil du sagtens kunne sætte sangene sammen til en lille musical – 

og evt. lade børnene selv være med til at skrive den historie, som skal kæde de enkelte numre 

sammen.

Alle satserne er arrangeret for både 2 og 3 stemmer. Der er rig mulighed for at lade solister syn-

ge melodi stemmerne ind imellem. Alle sangene er noteret med akkorder over noderne.
Rigtig god fornøjelse.

Omslag_goMUSIK DEJLIG AT SYNGE.indd   2-3

18/03/14   12.26

Ea og Aiwan
En korcyklus frit efter 

”Eventyret om fjeren og rosen” af Josefine Ottesen

Musik og forbindende tekster: Carsten Borbye Nielsen

Ea/Aiwan_Forside.indd   3

05/03/14   10.44

Nye salmer for kor og menighed · “De ni læsninger“

Hjertelyd i mørket
Lisbeth Smedegaard Andersen · Peter Lindhardt Toft · Hanne Skyum

Hjertelyd i mørke_FORSIDE.indd   3

05/03/14   09.58

Dans  SangFORÅR DIG IT 3
Dansk Sangs 
digitale sangbøger

Modus-ann_4_2014.indd   1 30/04/14   14.27
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Personale-leg

Mikkels ene hånd flyver i et karateslag frem mod Bentes udstrakte hænder. Hun 
undviger i én manøvre, og løfter sine hænder over hovedet. Mikkel står fastfrosset 
i sit udfald, let nede i knæ og med den udfarende hånd lige ud for Bentes skulder, 
han ser grinende op på hende. Bente trækker på smilebåndet og kigger triumferende 
Mikkel i øjnene, idet hun med lynets hast banker sin egen hånd ned i Mikkels. 
I dag er Bente og Mikkel ikke kun kollegaer, de er også legekammerater gennem 
forløbet ”Personaleleg”.

LEG PÅ ARBEJDET!
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? Jakob la Cour 

Jakob la Cour, cand.design, legefacilitator og 
ekspert i leg. Jakobs mission er at frigøre leg.

Legeforløbet ”Personaleleg” skaber sjove 
møder, sund bevægelse og glædelige over-
raskelse gennem fysisk aktive - og sociale lege 
på arbejdspladsen for at fremelske og styrke 
trivsel og arbejdsglæde. Læs mere her:  
www.jakoblacour.com/personaleleg

I erkendelsen af, at trivsel og sam-
menhold er afgørende for arbejds-
glæden, introduceres lege som en 
strukturel del af dagligdagen på 
arbejdspladsen.

På Albertslund Musikskole har 
de taget en strategisk beslutning 
og valgt at benytte leg i perso-

nalegruppen som et redskab til at facilitere et åbent og 
tillidsfuldt arbejdsmiljø. Leder på Albertslund Musikskole 
Morten Praem har benyttet legeforløbet ”Personaleleg”, 
der igangsætter legen på arbejdet. 

De seneste par år har leg for voksne fået en renæssance. 
Adskillige forskere nationalt og internationalt peger på 
vigtigheden af leg hele livet igennem og ikke mindst på 
arbejdspladsen. Nyere forskning cementerer, at leg er 
en afgørende ingrediens for at godt arbejdsfællesskab, 
der blomstrer af kreativitet og arbejdsglæde. Ledere over 
hele landet er interesseret i at få adgang til disse kraft-
fulde virkninger og fordele ved den legende tilstand. 

Aktivér den legende tilstand gennem sociale og 
aktive lege
Den legende tilstand er en tilstand af begejstring, hvor 
krop og sind er klart og fokuseret. De fysisk aktive - og 
sociale lege skaber et rum, hvor der er plads til at ud-
trykke sig på nye måder. Her får den enkelte medarbejder 
mulighed for at forny sin rolle og vise andre sider af sig 

selv. Kollegaerne får rum til at blive kammerater, hvilket 
er fundamentet for et legefællesskab med en kreativ 
arbejdskultur. 

Leg på arbejdet!
For at drage nytte at de kraftfulde virkninger skaI legen 
benyttes på et strategisk niveau og implementeres i fæl-
lesskabet, strukturen, miljøet og kulturen. Det kan gøres 
på flere forskellige måder, f.eks. ved at have sociale lege 
som en strukturel del af mødedagsordnen eller have 
et legeudvalg, der tager tilbagevendende initiativer til 
personalelege. Der kan også skabes legezoner, der facili-
terer et legemiljø, hvor det er okay at larme og bryde de 
gængse normer på arbejdspladsen. ■

“ Kollegaerne får rum til 
at blive kammerater

Jakob la Cour

Af Jakob la Cour
FOTO: KIA HARTELIUS
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Landsmøde 2014

Landsmøde 

2014
Billedreportage fra DMpFs Landsmøde i Skanderborg

FOTO: STIG NØRHALD

  Ole Helby blev - uden modkandidater -  
  genvalgt som formand for foreningen,  
  og bød landsmødedeltagerne velkomne  
  som ”musikpædagogikkens kernetropper”!  
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Landsmøde 

2014
Billedreportage fra DMpFs Landsmøde i Skanderborg

FOTO: STIG NØRHALD

  ”Nu er dagen fuld af sang”  
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Musikpædagog & Stjerne

Tommy Østerlind/Nikolaj Znaider
Da Tommy Østerlind underviste på 
Rødovre Musikskole i begyndelsen 
af 80’erne fik han en 7-årig elev, 
der skulle gå til violin. Eleven var 
Nikolaj Znaider. På det tidspunkt var 
det gratis at gå i musikskole.
- Musikskolen var et fantastisk sted 
med masser af instrumenter og 

mange lærere og timer nok. Men man måtte som musik-
pædagog finde sig i, at elever kom og gik, siger Tommy 
Østerlind, der har undervist i 40 år.
Det første år kunne Tommy Østerlind ikke se noget spe-
cielt talent hos den nye elev. Men så spillede violinist Kim 
Sjøgren en koncert på skolen, og drengens interesse var 
vakt.
- ”Jeg vil være verdens bedste violinist”. Det sagde han 
til mig, og han begyndte at øve sig rigtig meget og blev 
bedre. Som 9-årig lærte han et stykke af Bach på en uge, 
fortæller Tommy Østerlind. Dengang var der ikke noget, 
der hed talenthold, men man kunne på musikskolen godt 
genkende et talent som Nikolaj Znaider, og han fik tilbudt 
ekstra timer. Da han var 12 år, vandt han talentprisen i 
Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence. Han fik som en 
af de yngste violinister nogensinde undervisning af profes-
sor Milan Vitek, der dengang underviste på DKDM.
- Jeg tænkte, at det var for tidligt, men det var det jo 
ikke. Jeg synes også, at det var fantastisk, at jeg kunne 
sende en elev videre til en af de bedste undervisere. Der-
fra udviklede han sig til den musiker, han er i dag, siger 
Tommy Østerlind.

Der er kun en ting, som Tommy Østerlind stadig ærgrer 
over, han ikke fik gjort. På et tidspunkt gav han Nikolaj 
Znaider privatundervisning hjemme. Musikpædagogens 
søn Carl-Oskar Østerlind stod som et-årig i kravlegården 
og hørte med. Sønnen er i dag i Los Angeles, hvor han 
bliver undervist i cello af Ralph Kirschbaum. Han er fær-
dig til sommer og drømmer om en plads som solocellist i 
Det Kongelige Kapel.
- Jeg fik desværre ikke taget et billede af de to drenge den-
gang. Det kunne være sjovt at have, siger Tommy Østerlind.

MUSIKPÆDAGOGER  
og deres KENDTE elever

De kommunale musikskoler kan noget, der beriger musikken herhjemme og i ud-
landet. Men det bliver tit glemt i al snakken med fokus på de stramme budget-
ter. MODUS har interviewet tre musikpædagoger, der har haft elever, som senere 
blev store stjerner. Beskedenhed præger dem alle tre, men et eller andet musi-
kalsk aftryk har de sat i de elever, der i dag optræder for tusinde af mennesker.Af Torben Svane  

Christensen

  Nikolaj Znaider.  
  Foto: George Lange  
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Nikolaj Znaider er i dag en af tidens største violinister og 
inviteres jævnligt til at spille med verdens førende orkestre. 
Tommy Østerlind mener, at undervisningen igen skal 
gøres gratis – altså delvist.
- Når undervisningen er gratis, så får musikskolerne ikke 
kun de elever, der i forvejen er dedikeret til musikken. Da 
betalingen blev indført, mistede man det store rekrutte-
ringsgrundlag. Der var også den fordel, at de elever, der 
havde fået undervisning, kunne blive fremtidens koncert-
publikum til de klassiske koncerter, siger Tommy Øster-
lind. Han så gerne, at musikskolen igen blev bredere.
- Den kunne for eksempel gøres gratis det første år for 
de akustiske instrumenter, så flere fik muligheden, siger 
han. Men det kræver, at folkeskolen får øjnene op for et 
samarbejde.
- Jeg kan endnu huske, at der var en lærerformand, som 
sidst i 70’erne fra en talestol bekendtgjorde, at hans 
medlemmer, udover fagot, var kvalificerede til at under-
vise i alle instrumenter, siger Tommy Østerlind.

Hør Nikolaj Znaider: http://www.youtube.com/
watch?v=wpjAmENlQRg

Lars Folmer Jensen/ 
Mads Langer og Duné
Lars Folmer Jensen underviser på 
Skive Musikskole, og her har han 
undervist Mads Langer i klaver og 
medlemmerne i gruppen Duné i 
klaver og sammenspil.
- Jeg er ikke den type underviser, der 
satser på talenter. Tværtimod bliver 

jeg provokeret, når det hele kommer til at handle om 
talenter. Der er elever, der rykker helt vildt i begyndelsen 
af et forløb, men det er jo slet ikke sikkert, at det er en 
musikalsk karriere, de går efter, siger han.
Da Mads Langer begyndte på Skive Musikskole var han 
ni år.
- Han gik til den, når han var til undervisning. Han er en 
god sangskriver og en dygtig musiker. Ham og drengene 
fra Duné havde det til fælles, at det var musikken, de ville. 
Der var en lyst og et drive. Jeg plejer at sige, hvis man ikke 
tager sit instrument med i seng om aftenen, så er det nok 
ikke en musikalsk karriere, man skal satse på, siger han. 
Men han pointerer, at glæden ved at spille jo kan være 
lige så stor, selv om man ikke har professionelle drømme.
Der har også været andre undervisere inde over de nævnte 
musikere. Lars Folmer Jensen havde ikke dem alle til 
hovedfag, så han vil ikke alene tage æren for deres succes.
- Jeg har altid været lydhør og støttet dem i deres musi-
kalske ideer. Meget af min undervisning har også været 
på deres præmisser, hvis de har haft særlige ønsker. Jeg 
synes, at det er sjovt, at det er gået dem så godt, men 
det vigtigste for mig er, at mine elever er glade, når de 

går ud ad døren efter undervisning, siger Lars Folmer 
Jensen, der bruger et lille trick, hvis det sker, at eleven er 
gået lidt i stå. 
- Skulle det ske, prøver jeg at fange dem ved at opfordre 
dem til at komponere deres egne sange. De siger som 
regel, at de ikke kan, men så går vi stille og roligt frem. 
Lige pludselig har de en færdig sang. Det er fantastisk. 
Jeg har hørt mange gode sange skrevet af mine elever. 
Denne side af musikken er vigtig at få frem, og den bliver 
nogle gange glemt ude på musikskolerne. Medlemmerne 
af Duné og Mads Langer behersker deres instrumenter 
supergodt, men man behøver ikke at være virtuos på et 
instrument for at skrive gode sange.
Lars Folmer Jensen havde som ung en drøm om at blive 
berømt med det band, han spillede guitar og keyboard i. 
Han skiftede senere til violin og kom på konservatoriet, men 
måtte skifte til klaver, da han fik problemer med nakken.
- Jeg forstår eleverne, når de begynder at snakke om deres 
musikalske drømme, for jeg har selv haft dem. Men jeg 
har ikke nogen bestemt opskrift eller talentregel, som jeg 
kører efter. Hvis det er meningen, så sker tingene bare, si-
ger Lars Folmer Jensen, der stadig skriver sine egne sange.

  Mads Langer  

  Duné  
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I juli 2010 skrev Mads Langer under på en international 
kontrakt med Sony Music, der indebærer udgivelser af 
tre albums i Europa og USA. Første album under Sony 
Music, ”Behold” udkom den 9. maj 2011. Albummet 
indeholder en coverversion af Olive’s “You’re Not Alone”, 
der blev et top 10 hit i Italien, hvor det solgte 15.000 
eksemplarer. Singlen blev også et mindre hit i Belgien, 
Tyskland, Schweiz og Østrig. I Danmark var “You’re Not 
Alone” den mest spillede sang på P3 og P4 i 2011.
Kilde: http://da.wikipedia.org

Hør Mads Langer: http://www.youtube.com/watch?v=cWC
qj2HdpFs&list=ALHTd1VmZQRNpT9f88u2cfyOH7ySXbGKje

Duné blev dannet i 2001 af barndomsvennerne og 
klassekameraterne Matt Kolstrup (vokal), Malte Aarup-
Sørensen (trommer), Simon Troelsgaard (guitar) og 
Rasmus Palsgaard (keyboard). Efter kort tid udgik Rasmus 
af bandet og blev i en kort periode erstattet af Mattias’ 
storebror Johann Kolstrup (bas) indtil klassekammeraten 
Cecilie Dyrberg (vokal, synthesizer, guitar) og den nytil-
flyttede polske klassekammerat Piotrek Wasilewski (bas) 
overtog pladsen i 2002. I 2003 indspillede gruppen sine 
første kompositioner i de lokale Twilight Studioes i Skive
I 2012 kårede læserne af det danske popmagasin PO-
PLICK Dúnés 2007 single ”Dry Lips” som de sidste 20 års 
bedste popsang - foran grupper som Aqua, Nephew, Nik 
& Jay og Alphabeat.
Duné har i år udgivet deres 3. album, Wild Hearts.
Kilde: http://da.wikipedia.org

Hør Duné: http://www.youtube.com/
watch?v=eEf6HORudQU

Leif Dalgaard/Lars Ulrich
Vi er tilbage i 1969 på Gentofte 
Musikskole, hvor Leif Dalgaard be-
gyndte sin karriere som underviser.
- Lars Ulrich var en af mine første 
elever. Han troppede op som otte-
årig med en Oscar Teller-guitar, som 
hans mor havde købt til ham. Han 
sagde ikke rigtigt noget i begyndel-

sen. Han havde mange ideer, og han sagde, at han ville 
være tennisspiller! 
Leif Dalgaard fortæller, at Lars Ulrich var en person med 
kant og en meget skæv tankegang. Men at han skulle 
blive medlem af et af verdens mest berømte bands, 
havde musikunderviseren ikke set komme.
Når Leif Dalgaards elever i dag ikke rigtigt gider øve ”Vil 
du, vil du” og andre melodier på guitaren, så fortæller 
han, at Lars Ulrich ikke havde nogen problemer med at 
spille den.
Leif Dalgaard underviste også Adrian Scharff-Hansen og 
Jan Sommer i klassisk guitar. De er begge undervisere og 
har udgivelser bag sig.
- Jeg er nok mere fagligt stolt over dem, end jeg er over 
Lars Ulrich, men jeg synes, at det er sjovt, at jeg sidder 
og underviser mine elever i Metallica´s sang ”Nothing 
else Matters”, som Lars Ulrich har været med til at skrive, 
siger Leif Dalgaard, der har undervist i guitar og klarinet i 
45 år. Lars Ulrich fortsatte jo som bekendt ikke med gui-
tarspillet, men flere af Metallica´s numre har en melodiøs 
guitar med.
 
Hør Metallica sammen med San Francisco Symphony Or-
chestra: http://www.youtube.com/watch?v=erPnyi90cIc ■

8

  Lars Ulrich 

Musikpædagog & Stjerne
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Soundpainting

Sammenspil og 
improvisation med

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Ketil Duckert og 
Gustav Rasmussen

Sammenspil og 
improvisation med 
Soundpainting
Vejl. pris kr. 299,00

Bogen henvender sig til 
alle musikundervisere – fra 
indskolingen til konservatorieniveau – med idéer til udvikling af 
sammenspillet uanset genre, ensembletype og niveau. Derfor 
kan bogen bruges af både korlederen og gymnasielæreren, og 
til både strygerorkestret, bigbandet og børneensemblet.

Afsnittene om sammenspilsøvelserne og Soundpainting er 
illustreret med en række videoeksempler, der tilgås fra bogen. 

Se mere på
soundpainting.dk

SA N G B O G E N

Grand Prix-sangbogen
Vejl. pris kr. 299,00

Grand Prix-sangbogen indeholder mere end 90 sange fra dansk 
og europæisk Melodi Grand Prix i perioden 1956-2014, samt et par 
sange fra børnenes Melodi Grand Prix (MGP). 
Hver sang er ledsaget af fotos, historier og anekdoter fra 
samtiden. Hertil en detaljeret gennemgang af selve sangen og 
dens fremførelse: opbygning, tekst, særlige musikalske og visuelle 
virkemidler, koreografi, gimmicks etc. 
Grand Prix-sangbogen indledes med et længere overblik over 
Melodi Grand Prix’ets historie med særligt fokus på sangskrivere, 
hitlister og livet omkring konkurrencen. 
Grand Prix-sangbogen giver et unikt indblik i en enestående verden. 
Melodi Grand Prix er jo ikke kun musik - det er også tøj, scenografi 
og koreografi ... underholdning! 

Sangene er gengivet som becifret melodilinje med underlagt tekst. 
Forord af Jørgen de Mylius.

Inge Marstal

Hørelærebogen for børn og unge
– en integreret metodik med udgangspunkt i 
musikken
Metodikbog (med dvd) vejl. pris kr. 299,00
Opgavebog vejl. pris kr. 99,00

HØRELÆREBOGEN for børn og unge er et inspirationsmate-
riale for korledere, musiklærere, instrumentallærere og en-
sembleledere. Med udgangspunkt i sange og musikeksempler 
belyser bogen alle musikkens elementer og giver metodiske 
ideer til udvikling af musikalske færdigheder og musikalsk 
viden.
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Inge Marstal

HØRELÆRE
BOGEN

FOR 
BØRN OG UNGE

– en integreret metodik med 
udgangspunkt i musikken
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HØRELÆREBOGEN for børn og unge er et inspirationsmateriale for korledere, 
musik lærere, instrumentallærere og ensembleledere. Med udgangspunkt i sange 
og musik eksempler belyser bogen alle musikkens elementer og giver metodiske 
ideer til udvikling af musikalske færdigheder og musikalsk viden.

Materialet består af tre dele og indeholder:
METODIKBOG indeholdende eksempelsamling og øvelsesmateriale.
OPGAVEBOG relateret til hvert af metodikbogens afsnit.
DVD med praktiske eksempler på undervisningsteknikker og -metoder (vedlagt 
metodikbogen)

INGE MARSTAL er professor i musikpædagogik og hørelære.
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Musikformidling

Det skabende element
Hvordan lyder Lemvig? Hvilke lyde forbinder de lokale 
indbyggere med byen? Det satte musikskolelærer Bjørn 
Hanghøj og hans elever i faget Musiklab sig for at under-
søge nærmere. Et projekt der blev til Bjørns afsluttende 
eksamen som master i kreativ musikformidling fra Syd-
dansk Musikkonservatorium.

Bjørn er med egne ord musiklærer med stort M og ikke 
kunstner. Hans ambition er først og fremmest at lave god 
undervisning. Alligevel har det at være skabende sam-
men med eleverne i stedet for kun at reproducere allerede 
eksisterende musikværker fanget Bjørns interesse. Og selv 
om musikskoleundervisningen som regel er bygget op 
omkring at indstudere musik, kan man ifølge Bjørn Hang-
høj sagtens kombinere det med det produktive element. 
Dette erfarede han bl.a. i sit eksamensprojekt.
”I faget Musiklab arbejder elever fra 7. klasse med 
elektronisk musik og musik på computeren. De har ofte 
tanker om nogle bestemte musikgenrer, som de gerne 
vil arbejde med. Men det ligger jo meget i faget, at man 
netop skal skabe sin egen musik på computeren frem for 
at reproducere. Det er samtidig tydeligt, at de får ejerfor-
nemmelser til den musik, de skaber, og at det samtidig 
skaber motivation hos dem. Det kan give eleverne lyst 
til at melde sig til at spille et instrument,” siger Bjørn 

Lyden af LEMVIG

Af Birgitte Antonius

FOTO: BJØRN HANGHØJ

  Drengene bag ”Lyden af Lemvig”  



 
19 modus • nummer 4 • 2014

Hanghøj, der har erfaringer med musikundervisning fra 
både Kongensgaard og Staby efterskoler og nu Lemvig 
musikskole, samt to efteruddannelser indenfor musik: En 
diplom i rytmisk musik og bevægelse fra Det Jyske Mu-
sikkonservatorium, og senest en master i kreativ musik-
formidling fra Syddansk Musikkonservatorium. 

Inddragelse af lokalbefolkningen
I forbindelse med eksamensprojektet inddrog Bjørn 
Hanghøj Lemvigs borgere i forberedelserne. I en artikel i 
den lokale avis efterlyste han både nye og gamle billeder 
fra Lemvig. Sammen med avisen og Click FOTO i Lemvig 
arrangerede han en fotokonkurrence for at udvælge de 
16 billeder, der skulle bruges til eksamensprojektet. Bille-
der der viste noget om Lemvig og som både kunne være 
nye digitale eller gamle sort hvide. De udvalgte billeder 
blev udgangspunktet for den musik, han og Musiklab-
holdet skulle i gang med at skabe, og som til sidst blev 
til et lydbillede af Lemvig med lyde fra byen og specielt 
komponeret musik til lejligheden. 
Bjørn satte eleverne i gang med at komponere musik til 
billederne, og en skoleklasse fra lokalområdet arbejdede 
med at optage lyde fra byen. Musiklab-holdet blandede 
de optagede hverdagslyde med deres kompositioner, 
og i løbet af et halvt år blev der skabt et helt nyt værk: 
”Lyden af Lemvig”.

Interessen for elektronisk musik fik Bjørn Hanghøj da han 
i sin tid stiftede bekendtskab med elektronika musike-
ren Else Marie Paddes musikværker. I forbindelse med 
sit eksamensprojekt brugte han et klip fra en af hendes 
historiske værker ”Symphonie Magnétophonique” fra 
1958, der er et musikalsk øjebliksbillede af København. 
De københavnske rådhusklokker blev flettet sammen 
med Lemvigs klokker som en gestus og anerkendelse for 
Else Marie Paddes pionerarbejde indenfor den elektroni-
ske musikgenre. 

Lemvig i surround
Efter et halvt års arbejde med projektet var det i juni tid 
til at gå til den afsluttende eksamen. Her blev hovedvær-
ket ”Lyden af Lemvig” præsenteret ved en mini festival 
for elektronisk musik i Lemvig by. Blandt publikum var 
der opstillet 16 caféborde med hver sit billede på, som 
dækkede hele bordpladen. På bordpladen var der en 
kontakt, som kunne starte og stoppe de lydbilleder, der 
passede til det enkelte bord. Samtidig med at eleverne 
spillede hovedværket, kunne publikum styre, om og 
hvornår deres lydbillede skulle være med. 
”Der blev opstillet mange højttalere rundt om publikum 
med forskellige lydkilder for at skabe en fornemmelse 
af surround, samtidig med at publikum jo selv kunne 
bestemme hvornår de ville trykke på billederne. Det 
samlede værk blev dermed en interaktiv oplevelse for 
publikum, hvor deres deltagelse var essentiel for vær-
ket. Der opstod en kommunikation mellem kunstnere 

? Bjørn Hanghøj
Stammer fra Velling ved Ringkøbing og er ud-
dannet lærer ved Nørre Nissum Seminarium i 
2002. Har været ansat på Staby efterskole og 
Kongensgaard efterskole i Nørre Nissum. Siden 
2011 har Bjørn Hanghøj været ansat på Lemvig 
Musikskole. Han har fra 1986 – 2011 arbejdet 
som selvstændig tryllekunstner, ballonklovn og 
gøgler. 

Bjørn har foruden en master i kreativ musikfor-
midling en diplom i rytmisk musik og bevægelse 
fra Det Jyske Musikkonservatorium.

8

  Bjørn Hanghøj  
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og tilhører,” forklarer Bjørn Hanghøj og fortsætter:
”Det var tydeligt, at lydene og musikken var genkende-
ligt for borgerne. Samtidig tror jeg, at flere fik et nyt syn 
på deres by ved at høre koncerten.”
Efterfølgende er de 16 billeder og musikken udstillet på 
byens museum. Her kan byens borgere og turister selv 
sætte musikken sammen til en lydcollage. 
Bjørn har undervejs i eksamensforløbet udarbejdet mate-
riale til alle skoler i kommunen, hvor han opfordrer til og 
beskriver, hvordan de kan arbejde med elektronisk musik 
med deres elever. 

Musikformidling

? 

Kan læses på Syddansk Musikkonservatorium. 
Der arbejdes fokuseret inden for den kreative musik-
formidlings tre hovedhjørnesten, specielt rettet mod 
børn og unge. I dag kan alle få børn til at “kompone-
re”, men kun få kan kvalificere de bud, de får. Dette 
får de studerende bl.a. redskaber til på uddannelsen.
Masteruddannelsen arbejder både med kompo-
sitionsteknikker for forskellige brugergrupper og 
med koncepter af både kunstnerisk og pædagogisk 
art. Flere metoder vil dog også kunne anvendes over 
for voksne, f.eks. som teambuilding på en erhvervs-
virksomhed, eller lign.
•   Grundlæggende musikformidling, hvis formål er at 

”stemme” bevidstheden til at arbejde med musik 
og skabelse af musik: leg, koncentration og grup-
peorienteret intuition.

•   Gruppebaserede kreativitetsprocesser, hvor man læ-
rer at håndtere såvel den helt specielle gruppesitua-
tion som de midler, der skal få de deltagende til at 
udvikle og strukturere deres musikalske kreativitet.

•   Konkrete projekter, hvor det kreative arbejde ap-
pliceres på en motivationsskabende måde, f.eks. 
kreativ værkintroduktion, transart og virksomheds-
teambuilding.

Hertil kommer praktik og et specialfag (vokalt, instru-
mentalt, elementær musikformidling, komposition, 
m.m.). Øvrige ting tilrettelægges i forhold til den 
enkeltes ønsker og kan omfatte moduler fra andre 
uddannelsesretninger. 
Hovedparten af undervisningen foregår i fast opbyg-
gede moduler 4 gange om året af en uges varighed. 
Dele af uddannelsen gennemføres i samarbejde med 
praktiksteder over hele landet.
Undervisere på uddannelsen er komponist Mogens 
Christensen, underviser lektor og komponist Fredrik 
Søegaard. 

Se mere om uddannelsen på: http://www.smks.dk/
musik/uddannelser/masteruddannelser.html

Masteruddannelsen i kreativ musikformidling

Det er tanken, at Bjørn gerne vil samarbejde med 
lokalsamfundet om andre projekter i musikskoleregi. 
En landbrugsorganisation har bl.a. kontaktet ham efter 
eksamensprojektet, og han har flere kontakter til nye 
samarbejdspartnere. Desuden er Bjørns kollegaer på 
musikskolen også meget åbne overfor en mere produktiv 
tilgang til musikundervisningen, så han er sikker på, at 
han får for sin master fremover. 
”Musikformidling er for mig en knap man kan dreje på 
for at gøre musikundervisningen mere spændende,” slut-
ter Bjørn Hanghøj. ■
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Musik på KOST, 
KNIV og GAFFEL

Af Mikkel Ais  
Andersen

Stomp er musik - eller rytme - uden klassiske instrumenter. Det kræver hver-
ken, at man kan læse noder eller mestre et instrument, og derfor er det en af 
de bedste måder til at lære at skabe musik. I musikundervisningen indgyder 
stomp en musikalsk selvtillid hos eleverne, mens det styrker fællesskabet 

Tag en spand, en kost og en stol, og du har en trio. Tilføj 
så kniv og gaffel, en avis, et piskeris og en kaffekop, og 
du er godt på vej mod et bigband. Og så behøver band-
medlemmerne ikke engang at mestre et instrument eller 
at kunne læse noder. Det handler om stomp - musik-
genren, hvor man laver musik med, hvad der lige er ved 
hånden, som kan lave en lyd - og det kan det meste. 
Stomp udvikler sig i fælleskabet, og så er det egentlig 
ligegyldigt, om du er til jazz, pop, rock eller klassisk, 
for stomp springer fra den grundlæggende rytme, som 
al musik baserer sig på, og som vi alle har i kroppen. 
Derfor kan alle være med. Mange bliver endda over-
rasket over, at de overhovedet kan indgå i et musikalsk 

Stomp
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  Børnehavestomp  

? Peter Altmanns 10 råd om at  
undervise i stomp:

1.    Spilleglæde og humør fremfor korrekthed og 
præcision.

2.    Hold det simpelt - glem partituret!
3.    Anvend få instrumenter - lad så vidt muligt 

alle være i gang. 
4.   Brug bodypercussion - fælles eller i grupper.  
5.    Arbejd med pulsfornemmelsen, men lad den 

ikke være altafgørende.
6.   Indstudér med imitation og repetition.
7.   Dynamik og temposkift skaber liv. 
8.    Brug bevægelse til at understøtte det musi-

kalske og forstærke udtrykket.
9.   Kombinér rytmer med rim, remser og rap.
10. Spil med energien i top - men ikke for længe.

Læs mere på www.stompshop.dk



Bogen indeholder 10 sange, arrangeret for 
sang, klaver, guitar, bas, trommer og percus-
sion. 
Materialet er udformet således:
-  højre side indeholder tekster og akkorder
-   venstre side indeholder noder til klaver 

og trommer, tabs til guitar og bas, fotos 
af klaverakkorder samt en infoboks med 
instruktioner til underviseren. 

Forfatterne har udvalgt 10 populære sange, 
tilpasset arrangementerne til mellemtrinnet 
og kommer med forslag til udførelsen. 
Efter en kort gennemgang skal eleverne 
instruere hinanden i sammenspillet - desuden 
”roterer” eleverne imellem de forskellige 
instrumenter. 

Sangliste:
Tomgang / Shaka Loveless
Engel / Rasmus Seebach
Ensom / Medina
One more night / Maroon 5
Radioactive / Imagine Dragons 
Lidt i fem / Rasmus Seebach
Faxe kondi / Klumpen og Raske penge
Jeg vil ha’ dig for mig selv / Burhan G

I’m Yours / Jason M’raz
As long as you love me / Justin Bieber

Med de 10 sange følger en uddybende 
beskrivelse af Spil Smart-bogen samt forfat-
ternes kommentarer vedr. udvælgelse og 
arrangement af sangene.

Man kan se satserne udført i praksis via 
introduktionsvideo på http://www.youtube.
com/spilsmart

Forfattere og koncept: Tove Sørensen og 
Liv Beck. Medforfatter: Stepnote Publishing

Bog, (spiralryg) 36 sider - fås også som e-bog.

Pris: kr. 249,- (ved køb af 20 stk. eller der-
over gives 15 % rabat).

Forlag: Stepnote
www.stepnote.dk

Følg Spil Smart-konceptet på
http://www.youtube.com/spilsmart 
www.facebook.com/spilsmart  
Google + DJ

Spil smart
- sammenspil med minimum forberedelse

Udgivelse 
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Stomp

fællesskab, fordi de slet ikke vidste, at de havde rytme. 
Det fortæller Per Rasmussen, der er uddannet i slagtøj på 
musikkonservatoriet i Odense. Han underviser i stomp til 
bl.a. teambuilding og firma-events med sit firma Stomp 
Along, og han har selv studeret percussion på Cuba. Han 
beskriver genren:
”Stomp er en meget livsglad form for musik, hvor der er 
plads til alle. Det er en legezone, hvor der er plads til den 
enkelte i det fællesskab, der opstår,” siger han. 

Giv slip og flyd med
Fælleskab er netop kodeordet i forbindelse med stomp, 
og derfor er det et effektivt redskab til at skabe social 
harmoni og gruppedynamik. 
”Der opstår meget hurtigt et fælleskab, når man laver 
stomp, hvor alle spiller deres egen del - nogle kan så 
være med til at slå en mindre rytme, mens andre er mere 
aktive. Det vigtigste er, at alle føler, at de bidrager til at 
skabe musik. Det er en meget levende proces, og man 
kan ligefrem se glæden i ansigtet på folk, når det går op 
for dem, at det her virkelig fungerer,” fortæller han. Han 

forklarer, at stomp er en af de bedste og nemmest tilgæn-
gelige veje ind i musikken for folk, der aldrig har spillet. 
”Musikken er organisk og skal leve, og den kan hurtigt 
vækkes til live gennem stomp, fordi det er så enkelt - alle 
kan jo slå en rytme an - og så kan man senere bygge 
det tekniske ovenpå. Alfa og omega som musikunder-
viser er at turde at give slip og lade stompen udvikle sig 
- selvfølelig indenfor nogle rammer. Giv slip, og se hvor 
det ender. Det er den allerfedeste oplevelse for alle, der 
deltager,” siger han. 

Glem angst og nervøsitet
Per Rasmussen er begejstret for 
genren, fordi den som ingen anden 
kan bringe den enkelte i spil i 
fællesskabet, uanset om du er en 
introvert eller ekstrovert person. 
”Når jeg starter en stomp-session, 

er det tydeligt, at der er nogen i gruppen, som er svæ-
rere at byde op til dans end andre - måske fordi de er 
lidt skræmte over at skulle spille et instrument overfor en 
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Stillingsannoncer

gruppe. Så giver jeg dem en kost, og de får besked på at 
lave en rytme. Kosten får nemlig ikke tankerne hen på et 
instrument, så man får pillet angsten, nervøsiteten og det 
generte væk, og når alle bidrager til rytmen, kan man se, 
hvordan smilet og selvtilliden vokser hos hver enkelt. Det 
er en stærk katalysator for fællesskabet, fordi alle både vi-
suelt og auditivt kommer i spil,” fortæller han og uddyber.
”Det giver sådan en følelse af at, ’Vi kan noget sammen’, 
og det er et stærkt redskab for teambuilding i en arbejds-
gruppe eller i en skoleklasse.”

Børn er bedst
Peter Altmann er uddannet musik- 
og idrætslærer samt trommeslager 
i en række Københavnske bands. 
Han er stomp-instruktør og har bl.a. 
undervist deltagerne i programmet 
Maestro på DR. Han siger, at det 
første man skal gøre, hvis man vil 
bruge stomp i en undervisningssam-

menhæng, er at smide noder, fastlagte arrangementer 
og stramme rammer over skulderen.
”Stomp er umiddelbar, og det smukke er, at det løber di-
rekte fra den musikalsk spontane åre i folk. Derfor er børn 
også bedst til at lave stomp, fordi de er bedst til at im-
provisere og lege og ikke er så dikteret af, at tingene skal 
lyde på en bestemt måde.” Han forklarer yderligere, at 
man skal turde kaste sig ud i det og ikke holde sig tilbage, 
selvom det kan være en udfordring som musiklærer.
”I stompen vækkes musikkens helt primale væsen, og 
det bliver man nødt til at have fat i, før man kan bygge 
ovenpå. Kunsten er at holde eleverne koncentreret ved, 
at man hele tiden laver små ændringer og udfordrer dem 
indenfor nogle brede rytmiske rammer. Alle har rytmen i 
sig, og når man opdager, at man faktisk kan være med, 
vil man også gerne. Så det er ikke bare uorganiseret 
larm.” Han understreger, at hvis man vælger at bruge 

stomp i musikundervisningen, skal man være indstil-
let på, at det er en playzone, hvor alle har det sjovt. 
Han råder til, at man uanset klassetrinnet går tilbage til 
indskolingens musik og rytmik, som er et godt udgangs-
punkt, og at stomp er med til at give eleverne en rytmisk 
selvtillid, som man herfra kan bygge videre på.    

Fortæl et eventyr
Stomp er en mere fri, men dog ikke total rebelsk genre, 
hvor alle bare giver den individuel gas. Det kræver nogle 
overordnede rammer at få det til at fungere. Det fortæl-
ler Per Rasmussen fra Stomp Along.
”Man kan fx starte med at lave en rytme ved at sige 
’goddaw, daw daw, goddaw, dav, dav’ og så fortsætte 
derfra og bede nogle om at holde den rytme på en 
spand. Så kan nogle andre gå i gang med at bygge 
ovenpå med en kost, og så videre. Nogle bryder måske 
pludselig ud i solo. Den grundlæggende rytme skal bare 
ligge fast. Det fede er, at man kan bygge ovenpå, og der 
kan så være 6 forskellige måder at spille kost på. Man 
kan ikke lave fejl i stomp, og det giver frihed.” 
Han forklarer, at man skal afsætte en bestemt tids-
ramme, så eleverne ikke går døde i det, og at man giver 
dem en konkret opgave. Når han selv er ude at undervise 
til arrangementer, giver han deltagerne opgaven, at de 
skal på turne i morgen, og at de så skal komme op med 
et sæt på 2-3 min. Det har de så en halv time til efter 
den indledende introduktion, og til sidst fremfører de 
deres arrangement. I en skoletime opfordrer han til, at 
underviseren giver klassen en udfordring med at skulle 
fortælle en historie - fx et eventyr - igennem stomp. Her 
skal man så holde dem mere i hånden, men hovedsage-
ligt være åben for alle forslag. 
”Når legen tager over, og eleverne pludselig opdager, at 
de er med til at lave musik, går det hele op i en højere 
enhed. Derfor er stomp ganske enkelt en af de allerbed-
ste veje ind i musikken,” understreger han. ■

Under forudsætning af tilstrækkelig elevtilmelding opslås hermed en stilling som

Violinlærer 8-10 lektioner om ugen.
•    Du kan undervise på alle niveauer inkl. MGK.
•    Du kan undervise alle aldersgrupper.
•    Har relevant musikpædagogisk uddannelse, herunder uddannelse i Suzuki-

metoden.
•    Har erfaring med undervisning både af solo- og holdelever.
•    Vil indgå i et team af strygerlærere, der i fællesskab opbygger et spændende 

og tiltrækkende strygermiljø på kulturskolen.
•    Du er ikke bange for at prøve kræfter med nye undervisningsformer, herun-

der at medvirke til skolens udvikling af tilbud til folkeskolerne.
•    Erfaring/ uddannelse indenfor direktion er en fordel.
•    Du er udøvende musiker.

Ansøgningsfrist: Fredag den 30. maj kl. 10.00. 
samtaler afholdes tirsdag den 3. juni.
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Bent Melvej, tlf. 51341733 eller 
kulturskoleleder Henrik Holm tlf. 51490917
www.kulturskolen.viborg.dk

Vejen Musikskole søger slagtøj- og marimbaunderviser.
Ca. 10 lektioner. 

Se nærmere på www.vejenmusikskole.dk
Ansøgningsfrist onsdag d. 4. juni kl. 12.00

Nærmere oplysninger hos konst. musikskoleleder Lars Stig Frandsen, 
www.lsf@vejenkom.dk eller tlf. 79965201

Askovvej 7, 6600 Vejen     
tlf. 79 96 52 00   www.vejenmusikskole.dk
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Fakta om b-indkomst.dk

• Et system der er LET at anvende – alle kan bruge b-indkomst.dk

•  Ingen efterskat på din B-indkomst – b-indkomst.dk viser dig hele tiden, om 
du har afsat nok til B-skat og AM-bidrag

• Husker dig på, at du modtager alle dine honorarer

•  Husker dig på at indbetale B-skat og AM-bidrag rettidigt til SKAT – og spa-
rer dig dermed for renter

•  Licens til b-indkomst.dk er 100 % fradragsberettiget, så efter-skat er pri-
sen kun ca. 350-415 DKK for 1 år.

• Gratis 14 dages prøveperiode

• Dit kørselsfradrag beregnes automatisk

• Registrér job & kørsel på under 1 minut – også ”on the fly”

•  Du har altid opdateret dokumentation til SKAT – lige til at printe i pdf-format

•  Viser dig nøjagtig hvad du bør skrive i hvilke rubrikker i din årsopgørelse i 
forbindelse med din B-indkomst

•  b-indkomst.dk er webbaseret og du kan dermed tilgå systemet overalt – fra 
din computer, tablet eller smartphone – dermed kan du skrive dit job ind, 
mens du er på jobbet!

•  Giver dig brugbar statistik – fx din timeløn på B-indkomst, timeløn fordelt 
på flere typer af B-indkomst, fordeling af B-indkomst over året, etc.

•  Mulighed for generering af både pdf-rapport over alle din indtægter, kør-
selsfradrag, andre fradrag, investeringer og afskrivninger og også mulighed 
for udtræk til Excel for yderligere analyse.

b-indkomst.dk  
lægger brikkerne rigtigt for dig

b-indkomst.dk – skræddersyet og unik løsning  
til alle med B-indkomst


