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Leder

Ole Helby

FOLKESKOLEREFORMEN

påvirker musikskolernes opstart
... Refusionsordningen i faste rammer
Nu indføres folkeskolereformen i praksis. Det præger i høj grad opstarten på det nye undervisningsår i
musikskolerne. Generelt er det en stor udfordring for
musikskolerne, at børnene nu får senere fri end tidligere. Samtidig er der rift om undervisningslokalerne på
skolerne, både fordi undervisningstiden er blevet udvidet
i folkeskolen og fordi lærerne har fået nye arbejdstidsregler, som betyder, at de skal være til stede på skolerne
i hele deres arbejdstid. Der er altså nok at bøvle med,
når skemaet skal gå op i en højere enhed. Det kan være
svært at få det hele til at falde på plads, selv om alle gør
deres yderste, for at få det til at lykkes. Billedet varierer
meget fra kommune til kommune beroende på lokale
forhold som graden af decentralisering og pladsen på de
enkelte skoler. Parallelt med, at de praktiske betingelser
for tilrettelæggelsen af musikskoleundervisningen har
ændret sig, åbner folkeskolereformen gode muligheder
for, at musikskolerne kan medvirke i folkeskolens undervisning i musikfaget og musikfagets understøttelse af
folkeskolens øvrige fag. Selv om det er en stor opgave,
som kommer oven i alle de andre, er det meget positivt,
at musikskolerne herved får mulighed for at varetage en
del af musikundervisningen i folkeskolen.
Forudsætningen for, at musikskolerne varetager undervisningsopgaver i folkeskolen, bør naturligvis være, at lønudgifterne dækkes af folkeskolen. Ellers vil musikskolernes
lønsum hurtigt blive udhulet med den følgevirkning, at
de undervisningsopgaver, som varetages i musikskolernes
eget regi, vil blive skåret endnu længere ned, end de i for-
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vejen stramme budgetter tilsiger. I den forbindelse er det
af væsentlig betydning, at kulturministeriet i den nyligt
udsendte en vejledning om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler slår fast, at der ikke ydes refusion til
undervisningsaktiviteter, som musikskolerne udfører på
vegne af folkeskolen eller en anden institution. Det betyder, at der ikke ydes refusion af udgifter, når musikskolen
varetager musikundervisning for folkeskolen. Med denne
sondring sikrer kulturministeriet sig, at de penge, som
staten har afsat til refusion af lønudgifter på musikskoleområdet, ikke udhules. Statsrefusionen er hermed fortsat
øremærket til musikskolens egne undervisningsaktiviteter,
hvor eleverne er tilmeldt på musikskolens gældende vilkår.
Så ingen tvivl om, at samarbejdet med folkeskolen skal
udvikles i de kommende år, men det må ikke ske på bekostning af musikskolernes egne undervisningsaktiviteter.
I det hele taget fortjener kulturminister Marianne Jelved
og kulturministeriet megen ros for den orientering og
vejledning om samarbejdet mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen, som ministeriet
har lavet. Her er tale om et ekstrakt af folkeskolereformen, der beskriver indholdet i det gensidigt forpligtende
samarbejde, herunder vilkårene for, at elever kan få fri fra
folkeskolen til undervisning i musikskolen, samt en præcisering af de regler, der gælder for refusionsordningen
på musikskoleområdet. Vejledningen udmærker sig ved
en klar beskrivelse af muligheder og begrænsninger og
vil kunne fremme kendskabet hertil hos alle involverede.
Læs den og brug den! ■
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GRAFISK PARTITUR
giver nyt overblik
over musikken
Af Jonna Toft,
Periskop

Designer Ditte Gjøde har skabt et grafisk
partitur for at give dirigenter overblik og en
mere intuitiv fornemmelse af musikken.

Ved første øjekast vrimler det med prikker og bjælker, når
man åbner Ditte Gjødes grafiske partitur til Carl Nielsens
strygekvartet opus 13 i g-mol. Men når man har indstillet sig på, at partituret læses lodret, giver det mening.
Tonehøjden i de enkelte strygeres melodier kan ikke ses,
men rytmik, dynamik og fraser fremgår tydeligt af de grå
og sorte bjælker.
Partituret er Ditte Gjødes afgangsprojekt fra Designskolen i Kolding og udløste både et 12-tal og et legat.
”Jeg ville skabe et redskab, der gav dirigenter bedre overblik over musikken og en bedre fornemmelse af helheden end det traditionelle partitur,” forklarer hun.
”I starten var partituret også rettet mod musikere, for
jeg har selv som violinist oplevet behovet for et enklere
partitur. Men jeg var nødt til at skærpe målgruppen, hvis
partituret skulle fungere optimalt, så jeg koncentrerede
mig om dirigenters behov. Jeg vil tro, at partituret også
kan bruges i undervisningen på musikskoler og måske
konservatorier. Det giver nogle inputs til hørelære, musikforståelse og musikteori.”
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Det grafiske partitur er ment som et supplement til det eksisterende notationssystem,
ikke en erstatning.
Spillede violin i musikskolen
Ditte Gjøde begyndte som 6-årig at spille violin i
musikskolen i Otterup, og som helt ung kom hun med
i Faust, Fyns Ambitiøse UngdomsSymfoniorkesTer.
”Jeg var vant til at spille i strygekvartetter og orkestre fra
musikskolen, men at spille i Faust var en udfordring. Det
var svært, og det var sjovt. Jeg studerede min strygernode, men jeg savnede noget, der kunne give mig et
overblik over musikken og en fornemmelse af helheden.
At se de overordnede mønstre.”
I dag ligger violinen som regel under sengen, men baggrunden som violinist har gjort, at Ditte valgte en strygekvartet til sit afgangsprojekt, selv om strygekvartetter
som udgangspunkt ikke dirigeres.
”Strygernes noder føler jeg mig hjemme i. Mit partitur er
en prototype på noget, der er tænkt til et symfoniorkenummer 6 • 2014 • modus

ster eller et stort kor. Det viser mine ideer, men der kan
stadig udvikles på det,” siger hun.
Viser de overordnede linjer
Undervejs udvekslede Ditte Gjøde ideer med chefdirigenten for DR Pigekoret, Phillip Faber. Når han skal dirigere et orkester, sætter han sig først grundigt ind i detaljerne i partituret. Senere zoomer han ud og koncentrerer
sig mere om de overordnede linjer: Indsatser, temposkift,
skift i taktarter, dynamik mv.
”Dittes partitur svarer meget
godt til de overordnede
linjer, jeg selv fremhæver i partituret med 8

Sådan læses partituret

Partituret giver de
informationer, jeg har
brug for, når jeg står på
podiet, eller når man som
lytter gerne vil have et
overblik over stykket.
Phillip Faber, chefdirigent for DR Pigekoret.
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Lodret: Det grafiske partitur læses lodret. Det betyder, at instrumenter eller korstemmer kan noteres
i den rækkefølge, de sidder i rummet. For dirigenten er det lettest at navigere ind i det lodrette
partitur undervejs i musikken.
Takter er angivet med en fed, blå, vandret streg.
Intervallerne er ens indenfor hver taktart. Skiftende
taktarter ses altså tydeligt grafisk.
Hvert taktslag er markeret med en tynd sort,
vandret streg.
Tonernes længde er angivet med en bjælke.
Bjælkens længde afhænger af tonens længde. Trioler, sekstendedele m.v. vises med hjælpestreger.
Dynamik: Lys grå = pianissimo. Sort = forte
fortissimo. Farvetonerne imellem viser mezzoforte,
mezzopiano mv. Dirigenten kan altså hurtigt se
forte- og piano-steder. Crescendo og diminuendo
ses ved at farven bliver mørkere eller lysere.
Fraser er markeret med en klamme yderst til højre
i hver kolonne.
Alle er med: Hvis et instrument ikke spiller med
i mange takter, forsvinder det ikke fra partituret,
sådan som det ofte sker i traditionelle partiturer.
Det betyder, at dirigenten bevarer overblikket.
På www.dittegjode.dk kan du se en video, der
viser, hvordan partitur og musik følges ad.
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? Udstillet på Koldinghus

Ditte Gjødes grafiske partitur er udstillet på Designskolen Koldings Afgangsudstilling på Koldinghus
frem til 28. september 2014.
Interesserede kan få et eksemplar tilsendt af det
grafiske partitur. Det koster kun forsendelsesomkostningerne. Kontakt Ditte Gjøde via
www.dittegjode.dk.

”Partituret forener to verdener, jeg elsker: Musikken
og den grafiske,” siger 28-årige Ditte Gjøde, der nu er
færdig som designer.

8 blyant i mit forberedende arbejde. Detaljerne er væk, så
de forstyrrer ikke. Partituret giver de informationer, jeg
har brug for, når jeg står på podiet, eller når man som
lytter gerne vil have et overblik over stykket,” siger han.
”Når jeg dirigerer, har jeg ikke hvert instruments toner
i hovedet. Jeg koncentrerer mig om den store form og
udvalgte detaljer. Det grafiske partitur er et fint supplement til det traditionelle, en grafisk version af sidste led
i processen. Jeg synes, de rigtige informationer er taget
med, og de rigtige er valgt fra.”
Faktisk ville Phillip Faber gerne have mulighed for at
bruge det grafiske partitur:
”Jeg kan fx aldrig huske mellemstykket udenad i Brittens
”Hymn to St. Cecilia”. Så jeg har tegnet det på et stykke
papir efter samme principper som Dittes grafiske partitur.
Det ville være en stor hjælp, hvis jeg kunne lave partituret
selv via et computerprogram,” siger han.
Tonehøjde er valgt fra
Det grafiske partitur er resultatet af en lang proces, hvor
informationer er valgt til og fra - ud fra det formål at
skabe et hurtigt aflæseligt partitur, der giver de nødvendige informationer for dirigenten.
Mens rytme og dynamik er valgt til, er tonehøjden i de
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enkelte stemmer valgt fra. Det var et meget bevidst valg,
som tog lang tid. Det betyder, at man ikke kan spille efter
partituret, men man kan dirigere efter det.
Instrumenternes artikulation (altså hvordan musikerne
spiller tonen på instrumentet, fx staccato eller legato) er
også fravalgt – foreløbig, i hvert fald.
”Hvis systemet skal udvikles, kan man overveje, om
artikulation kan vises visuelt på en måde, der opfattes
intuitivt,” siger Ditte Gjøde. Hun vil også gerne finde en
metode til at markere temposkift tydeligere.
Giver aha-oplevelser
Digitalisering er et must, hvis det grafiske partitur skal
kunne bruges af andre. Ditte har oversat hele strygekvartetten fra noder til grafik manuelt, en tidskrævende opgave.
Umiddelbart har hun ikke planer om at udvikle en digitaliseret udgave, men man ved aldrig, hvad der kommer.
”Partituret er en visuel invitation til at forstå kompleksiteten i musik bedre, og selv om det ikke er færdigudviklet,
så er der noget i det, som fungerer. Det giver en mere
intuitiv fornemmelse for musikken, og jeg kan se, at
mange får en aha-oplevelse, når de kigger i partituret og
hører musikken. Børn og voksne, der ikke kan noder, får
også noget ud af det,” fortæller hun. ■
nummer 6 • 2014 • modus

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
Niels Nørager

NYHED

Klaverets
verden

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på
klaver – 2
–
–
–
–

Jakob Fester

HJEMME HOS MIG

HJEMME HOS MIG
indeholder 13 korte klaverstykk
er for elev og
lærer. De er alle nemme
at spille fra bladet og træner
hver en bestemt
rytme. Stykkerne er velegnede
til begyndere, men kan
også bruges
som læse- og transponer
ingsøvelser for mellemstad
ieelever.
HJEMME HOS MIG
danner sammen med efterfølgern
e MÅNEREJSEN og VANDRE-SUITEN
et samlet materiale med
repertoire
til klaverundervisningen.
Bøgerne henvender sig
til elever på henholdsvis begynder-, let øvetog mellemstadieniveau, og
de er alle rigt
illustrerede samt suppleret
med en vejledende indspilning
.

klaverskole

“Jakob Fester byder indenfor
i “HJEMME HOS MIG”
og det
er så sjovt at besøge Jakob,
at der stensikkert bliver fuldt
hus!

“HJEMME HOS MIG”
er en vidunderlig spillebog.
Den er
så lærerig og så hyggelig,
at den helt naturligt vil finde
plads
alle steder, hvor der bliver
spillet på sorte og hvide tangenter!”
— Anne ØlAnd

13 firhændige klaverstykke

r for elev og lærer

WH31414
ISBN 978-87-598-2363-7

arpeggiospil
4-stabling
venstrehåndsakkorder
overliggende 3-klange

Jakob Fester

HjEMME HOS MIG, MåNEREjSEN,
VANdRE-SUItEN

Vejl. pris kr. 139,00 pr. stk.
WH32147_Vinsand_jazzklaver_2_omslag.indd 1

12/08/14 10.28

Tormod Vinsand

Niels Nørager

jazzbecifring på
klaver 2

Klaverets verden

Vejl. pris kr. 149,00

Klaverets verden er en klaverskole
med en forholdsvis hurtig progression.
Der er lagt vægt på at lære noderne
i begge hænder med udgangspunkt i
forskellige dur- og molskalaer med
tilhørende fingersætning.

Vejl. pris kr. 149,00

jazzbecifring på klaver 2 bygger videre på stoffet fra bind 1 og fokuserer
særligt på fire typiske spilleteknikker:
Arpeggiospil – Kvartstablede akkorder i
en klaversats – Venstrehåndsakkorder –
Overliggende 3-klange i forbindelse med
akkompagnement

webshop.ewh.d
k

UdGIVELSER UNdERVEjS (udkommer primo september)
Sofus Kornebæk: Ska’ vi spille sammen?
(sammenspilsmateriale)
Finn Kornebæk: Spil sammen med Finn – og
alle de andre (sammenspilsmateriale)
Finn jørgensen og Poul Feldvoss: Horisonter –
10 viser og sange for blandet kor
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– en integreret metodik med
udgangspunkt i musikken

OPGAVEBOG

– en integreret metodik med udgangspunkt i musikken
260 mm
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Copyright ©
og
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Hansen AS,
København

Hørelærebogen for børn og unge

HØRELÆRE
BOGEN

FOR
BØRN OG UNGE
ED DV

Inge Marstal

Inge Marstal

HØ

professor i musikpædagogik og hørelære.

Inge Marstal

M

af tre dele og indeholder:
eholdende eksempelsamling og øvelsesmateriale.
eret til hvert af metodikbogens afsnit.
ke eksempler på undervisningsteknikker og -metoder (vedlagt

183+1+3 = 187 mm

HØRELÆREBOGEN FOR BØRN OG UNGE

N for børn og unge er et inspirationsmateriale for korledere,
rumentallærere og ensembleledere. Med udgangspunkt i sange
er belyser bogen alle musikkens elementer og giver metodiske
af musikalske færdigheder og musikalsk viden.

18,4 mm

Inge Marstal

183+1+3 = 187 mm

Se mere på

VANdRE-SUItEN danner sammen med forgængerne HjEMME HOS MIG og MåNEREjSEN et
samlet materiale med repertoire til klaverundervisningen. Bøgerne henvender sig til elever
på henholdsvis begynder-, let øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt illustrerede samt
suppleret med en vejledende indspilning.

Metodikbog (med dvd) vejl. pris kr. 299,00
Opgavebog vejl. pris kr. 99,00
HØRELÆREBOGEN for børn og unge er et inspirationsmateriale for
korledere, musiklærere, instrumentallærere og ensembleledere. Med
udgangspunkt i sange og musikeksempler belyser bogen alle musikkens
elementer og giver metodiske ideer til udvikling af musikalske færdigheder
og musikalsk viden.

Ketil Duckert og
Gustav Rasmussen
Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Sammenspil og
improvisation med

Soundpainting

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.

Se mere på
soundpainting.dk

Hørelære

MUSIC
WORK
OUT
8

Af Kirsten Brunbech
FOTO: ERIK NORSKER

Når Anette Præst Nielsen pakker kuffert,
er det ikke ferietøjet, hun putter i, men
rytmekort, nodeknapper og taktstreger.
De sidste par år har den travle musikskolelærer ikke holdt ferie. Hun har
været iværksætter i sin fritid og produceret Music Work Out-kufferter til brug i
hørelæreundervisning.
nummer 6 • 2014 • modus

Solen skinner, og havelågen står åben med et kig ind til
en frodig have i et stille villakvarter i Allerød.
En sort hund kommer logrende ud og tager imod mig,
da jeg ringer på hos klaverlærer Anette Præst Nielsen. I
det store køkkenalrum er spisebordet fyldt med rytmekort, nodekort, nodesystemer og sorte kufferter med
titlen ”Music Work Out” og et logo forestillende en lille
tændstikmand med store nodefødder.
Alle remedierne på bordet er resultatet af flere års intenst
iværksætter-arbejde. Anette har selv udviklet hele konceptet, og det kan både bruges i musikskolen, folkeskolen og derhjemme, forklarer hun.
Her er en kuffert med rytmekort, der kan bruges til spil
som Domino, Memory og Bingo, hvor konkurrenceelementet skal stimulere lysten til at lære. Og en anden
kuffert indeholder nodesystemer og sorte nodeknapper
til ottendedels- og fjerdedelsnoder, hvide nodeknapper
til halv- og helnoder, taktstreger, intervalkort, rytmekort
og meget mere. En lille folder er vedlagt. Den fortæller
på flere forskellige sprog, hvordan indholdet i kufferterne
kan bruges til at udvikle elevernes hørelærefærdigheder.
Hvordan opstod idéen?
Ligesom mange andre musikskolelærere har Anette Præst
Nielsen været fascineret af Music Mind Games og brugt
spillene i sin undervisning. Men efter nogen tid blev hun
irriteret over alle farverne, for børnene gik for meget op
i, hvilken farve kort, de fik. Og hun kunne heller ikke lide
det koncept, at alle ordene var på amerikansk. ”Jeg ville
gerne have, at eleverne fra starten lærer at tælle ”en-ogto-og-tre-og-fire-og”, så jeg begyndte at gå tilbage til
mine egne ting”, forklarer hun.
I en årrække har Anette undervist i faget ”tangentworkout”, som er hørelære på en sjov og legende måde. Og
til brug i timerne lavede hun forskellige rytmekort.
Dansk Hørelære Forening inviterede hende til at give et
kursus i Odense, og deltagerne viste stor interesse for
hendes idéer.
”Jeg fik lyst til at udvikle mit eget materiale, og det skulle
ikke bare være en kopi af Music Mind Games.
Da det blev juleferie, spredte jeg alt det, jeg hidtil havde
produceret, ud derhjemme og tænkte: Hvor har jeg lavet
meget!”, fortæller hun med entusiasme.
”Så gik jeg i gang med at videreudvikle, og kreativiteten
voksede helt vildt, jo mere jeg beskæftigede mig med
det. Alt var løbende blevet afprøvet på mine elever, så jeg
vidste, hvad der virkede, og at materialerne kunne bruges til både solo- og holdelever. Og børnene var utroligt
gode til at give feedback, de var bare vilde med at bruge
det”.
Iværksætter
Herefter blev den store beslutning taget: Den kreative
musiklærer ville sætte sit materiale i produktion.
modus • nummer 6 • 2014

Nu startede en hektisk tid, hvor Anette kom i kontakt
med mange forskellige mennesker indenfor marketing
og trykkeribranchen. Hendes mand, Per, der også er
musikskolelærer, lavede alle rytmekort-filerne på computeren. Siden skulle de trykkes som kort, Og Anette
besluttede, at der skulle udvikles en solid plastkuffert,
som var let at bære, og som kunne indeholde hele 770
kort – plus en mindre kuffert i samme design til de tre
spil: Memory, Bingo og tre slags Domino.
Der var virkelig meget at tage stilling til: Hvad skulle det
være for en papirkvalitet, skulle det lakeres i overfladen,
så det blev smudsafvisende. Hvordan lavede man et
skumindlæg, som kortene kunne trykkes ned i og sidde
fast i. Et firma skulle lave det i sommerferien, men da
hun ringede efter ferien, var firmaet gået konkurs.
Efter mange forhindringer var de første æsker og kort
klar i januar året efter. Og materialet skulle stå sin prøve i
Tyskland på verdens største musikmesse.
Musikmessen i Frankfurt 2013
”Per og jeg købte en stand på ni kvadratmeter.
Vi kørte i IKEA og købte små hvide borde og glasvaser
med røde papirblomster. Vi havde lamper med og et lille
fjernsyn, hvor der kørte en båndsløjfe med en video, vi
havde lavet med eleverne.
Så kom vi ned på Frankfurter Messen. Da vi holdt på parkeringspladsen, blev vi fuldstændig benovede; det var så
kæmpestort – som Forum i tre etager og i otte bygninger!
Dér stod vi så på vores lille stand med et billigt rødt
gulvtæppe, der fnuggede. Overfor var det kæmpestore
nodeforlag, Hage, fra Østrig. De kiggede på os, da vi stillede op. De havde kæmpe spotlights, bøgetræsdisk - og
hvide lædermøbler inde bagved, hvor man fik et lille glas
champagne, når en handel var afsluttet.
Vi havde produceret 144 æsker af hver - flere turde vi
ikke starte med - men havde kun fem-seks æsker af hver
slags med, for man måtte ikke sælge på selve messen”.
Det var med megen bæven, den danske iværksætter kastede sig ud i dette eventyr, men allerede efter ti minutter

8
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Hørelære

8 på standen kom en hollandsk distributør og spurgte interesseret til produktet, og derefter gik det slag i slag med
folk fra hele verden. Men de besøgende stillede spørgsmål som: ”Hvilke rabatter får forhandleren?” – ”hvilke
rabatter får distributøren?”, og alt det havde Anette ikke
tænkt over; hun havde ikke lært at tale business! – To
tyske damer med tre forretninger henvendte sig:
- ”Hvor mange æsker kan du levere?”
- ”Hvor mange vil I købe?”
- ”Ja, det ved vi ikke, men hvor mange kan du levere?”
- ”Øh omkring tyve..”
- ”Mener du –tusind?”
”Jeg var helt blank, men da jeg kom hjem, havde jeg
fjorten visitkort fra hele verden. Vi havde lavet en manual
på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk. - Så begik jeg
fejl nummer et: Man skriver til sine kontakter mindre
end tre dage efter, man er kommet hjem, ellers glemmer
de én igen. Men det fik jeg ikke gjort. Der var jo ikke et
stort lager at sælge af endnu, og æskefirmaet kunne kun
lave ti æsker om ugen, for alle rum skulle skæres ud med
laser. Det gik op for mig, at jeg måtte have noget hjælp –
også til at sikre patentrettigheder”.
Væksthuset
Anette kontaktede ”Startvækst” hos Væksthuset i Hillerød,
en offentlig institution, der yder hjælp til iværksættere. ”De
var helt fantastiske”, fortæller hun. ”De satte mig blandt
andet i kontakt med nogle advokater i Tuborg Havn,
som hjalp med patentrettigheder. Af Væksthuset fik jeg en
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pulje på 10.000 kroner til hjælp. Jeg fik patent på navnet,
logoet, skrifttyperne, designet, de runde hjørner på kortene – og på elektroniske spil, som jeg også planlagde at
udvikle med basis i de tre spil i Music Work Out-æsken”.
Finansieringen
Uden den fulde opbakning fra en meget hjælpsom
ægtefælle var projektet aldrig lykkedes, understreger
den ukuelige iværksætter. I perioder var det Per, som
stod for alt derhjemme; indkøb, madlavning, rengøring,
tøjvask – men ikke nok med det, han accepterede også,
at de penge, der var sparet op til at ombygge førstesalen
på huset, blev investeret i Music Work Out-æsker, og det
blev også nødvendigt at tale med banken om et lån, som
skulle skydes i projektet.
”Vi var nødt til at tænke på ny produktion efter den første messe: Flere æsker, nyt design. Jeg var blevet anbefalet at tage kontakt til Peter; en mand med et lille kontor
i Hellerup. Han havde gode kontakter i Kina, hvor han
havde boet i femogtyve år – og havde lavet æsker for alle
mulige firmaer før, blandt andet det store velrenommerede Coloplast, fortalte han. Vi holdt mange møder, og
han var meget, meget sød..
Bankdamen var velvilligt indstillet men ville se en kontrakt først. Så kom han op med en meget amatøragtig
kontrakt – han havde endda stavet mit navn forkert! Da
banken ville have en advokat ind over, blev han meget
sur og fornærmet. Så begyndte mine alarmklokker at
ringe. Tilfældigvis kendte jeg direktøren for Coloplast, 8
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Alle bøger med spiralryg og tilhørende instruktioner på cd og dvd
Akkordspil med strums, fill-ins og andre musikalske virkemidler
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Bind 4-6: Becifringsspil med melodi
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Hørelære
8 for jeg var klaverlærer for hans datter. Så jeg ringede og
spurgte, om hans firma kendte denne mand. - Det gjorde
de ikke. Men de undersøgte sagen nærmere og fandt ud
af, at Peter indenfor de sidste ti år havde haft otte forskellige firmaer på den samme adresse. Det viste sig, at
han var konkursrytter. Hvis ikke bankdamen havde været
vågen, kunne det have kostet os 400.000 kroner!”
Anette og Per havde allerede meldt sig til den næste
Frankfurter Messe, så det hastede med at finde en ny leverandør. De måtte også finde en ny trykker, som kunne
finde ud af at lave de runde hjørner, som Anette insisterede på, kortene skulle have.
Udfordrende at drive forretning
Der blev fundet en æskefabrikant i Søborg, men han udsatte hele tiden leveringen. Det var meget nervepirrende,
først dagen inden afrejsen til Frankfurt, var alle kort og
kufferter på plads.
”Når man træffer aftaler om levering, lover folk alt muligt. Men man skal hele tiden ringe og rykke. Nogle blev
ligefrem flabede, når jeg ringede flere gange. I dagens
Danmark er det godt at have en mand i baghånden:
Når jeg fik Per til at ringe, var de pludselig meget mere
imødekommende!
Jeg lærte den lektie, at man skal være meget kontant i
forretningsverdenen”.
Messen i år
Så drog familien igen til Frankfurt. Denne gang var Anettes ældste søn, Jonas, også med som hjælper. ”Det var et
scoop, for der var virkelig brug for os alle tre på standen
dernede. Der var konstant folk omkring os”, fortæller hun.
Music Work Out var nu kommet i messens internetkatalog, hvor produktet var beskrevet.
Tolv musikskolelærere fra Torshavn henvendte sig. De
bestilte tolv sæt kufferter til Torshavn Musikskole og
inviterede Anette til Færøerne til efteråret for at
give kursus.
Der blev truffet aftale med en tysk distributør. Og en svensk forhandler meldte sig
også under fanerne.
Det var en tilfreds producent,
der kom hjem fra Frankfurt!

? Anette Præst Nielsen

Uddannet klaverpædagog fra Vestjysk Musikkonservatorium.
Underviser i klaver og Tangentworkout på Rudersdal Musikskole.
Afholder kurser i Tangent-work-out og Music Work
Out-materialet på musikskoler.
Kan kontaktes på: info@musicworkout.dk
Har udviklet og produceret Music Work Out-æsker
til hørelæreundervisning.
Har udviklet Music Work Out memory app til
Android og IOS.
Læs mere på hjemmesiden: www.musicworkout.dk
MODUS bragte i marts 2011 en artikel om Anette
Præst Nielsens undervisning i tangentworkout

I Danmark har Anette solgt Music Work Out-kufferter til
korledere, skolelærere, musikpædagoger og musikskoler,
men det får ikke den innovative erhvervskvinde til at hvile
på laurbærrene. Hun er allerede i fuld gang med idéer og
skitser til en udvidelse af produktet…
Musikundervisningen er vigtigst
De sidste par år har der været fart på og kun fire-fem
timers søvn om natten. Hver uge har der været to-tre
formiddagsmøder med Væksthuset, banken, grafiker,
fabrikanter, konsulenter og trykkeriet, fortæller den
engagerede iværksætter og tilføjer: ”Jeg har nu fået en
mentor på, som hjælper med det økonomiske og marketingssiden - og har stadig min iværksætterkonsulent fra
Væksthuset inde over også. Det er en stor hjælp”.
For at have mere tid til udviklingen af Music Work Out er
Anette gået fire timer ned i tid på Musikskolen. Men hun
vil aldrig stoppe med at undervise, siger hun. ”Det er så
fedt at have ungerne. Og når jeg lægger kortene ud, er
det mange gange dem, der kommer med idéerne: ”Vi
kunne også gøre sådan…” Så har jeg tænkt, det var da
en god idé - og har skyndt mig at skrive det ned med det
samme”.
”Når jeg er blevet frustreret over noget, der gik i hårdknude eller ikke lykkedes, har det været rigtig dejligt at
have Musikskolen. Hele mit liv har det været sådan, at
hvis der var problemer i baglandet, kunne jeg altid tage
på arbejde, lukke døren og sidde med mine unger. Så var
det dér jeg faldt ned, slappede af og bare var. Det har
altid været mit helle”. ■
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MUSIKERSTOLEN DER VOKSER MED BARNET

“

Eleverne får en god holdning, når de sidder på stolene,
og man mærker tydeligt, hvordan de foretrækker dem
fremfor de andre stole, vi har til rådighed på musikskolen
Oluf Hildebrandt-Nielsen
Musikskoleleder, Hørsholm Musikskole

> Vokser med barnet
> Trinløs regulering
> Nem og hurtig indstilling som barnet selv kan udføre
> Kan benyttes af alle instrumentgrupper
> Udviklet i samråd med musikpædagoger og ergonomer
> Forebygger og afhjælper rygskader
> Forbedrer barnets indlæringsvilkår
> Vejer under 5 kg. - let at håndtere og opbevare
> Brugervenligt og tidløst design

LÆS MERE OM STOLEN ELLER KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION
WWW.OKTAVIACHAIR.DK / INFO@OKTAVIACHAIR.DK / TLF. 40 90 06 01

B-indkomst

Interview med

M
L
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JONAS WE
ejer af www.bindkomst.dk

Af Inger Bjerrum
Bentzon

MODUS mødte i juni måned ejeren af hjemmesiden www.bindkomst.dk for at
høre nærmere om, hvordan hjemmesiden er opstået, hvordan den virker og hvilke
fordele, DMpF’ s medlemmer evt. kan have ved at abonnere på den. På hjemmesiden kan man skrive alle sine jobs med b-indkomst ind, beregne kørsel, fradrag
og afskrivninger og sende det hele til skat i forbindelse med selvangivelsen.

MODUS: Fortæl lidt om din baggrund for at lave
www.bindkomst.dk
Det er to elementer i mit liv, som tilsammen har bragt
mig på tanken: Dels spiller jeg trompet og har gjort det
i mange år; jeg har et par bands og spiller jobs både
med dem og i andre sammenhænge, så jeg har en del
b-indkomst i den forbindelse og kender selv problematikken med at holde styr på indkomst, fradrag, kørsel,
afskrivning af instrumenter osv. Jeg lavede mit eget
excel-ark for at holde styr på det hele, men da det gik
op for mig, hvor meget venner og familie kæmpede med
reglerne og med at bevare overblikket, besluttede jeg at
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forfine excel-arket, så andre også kunne have glæde af
det. Min første ”prøvekanin” havde rigtig mange jobs og
mente egentlig, at han havde styr på det, men da han fik
lagt tingene ind på sitet, opdagede han straks, at der var
tre jobs, han endnu ikke havde fået honorar for.
Mine kvalifikationer for at kunne ”lægge to og to sammen” og sætte mig ind i lovgivning og regler er en cand.
merc.-uddannelse i finansiering og regnskab.
MODUS: Hvad var formålet med at lave sitet –
hvilket behov skal det dække?
Formålet er jo først og fremmest at hjælpe folk. Jeg har
nummer 6 • 2014 • modus

oplevet mennesker med b-indkomst, som endte med
en slem efterskat med store konsekvenser for familiens
økonomi, så det er væsentligt at bevare overblikket. Jeg
har forsøgt at lave sitet så pædagogisk som muligt og
rigtig simpelt at anvende, så man kan bruge det nemt og
hurtigt, også selvom man i udgangspunktet hverken har
nemt ved den slags eller stor interesse for det. For langt de
fleste er skatteregnskaber o. lign. et nødvendigt onde, så
det skal være virkelig nemt at gå til og hurtigt at ordne.
MODUS: Hvem er den typiske bruger af sitet, og
hvilke tilbagemeldinger får du fra dem?
Indtil videre har jeg satset mest på musikere - det er jo
i udgangspunktet deres virkelighed og problemer, jeg
kender til - bl.a. gennem samarbejdet med DMpF, men
alle andre modtagere af honorarer kan have samme gavn
af siden: Foredragsholdere, læger (lægevagter), freelancejournalister, forfattere, billedkunstnere. Jeg har også
en ny-cirkus-artist som kunde.. Reglerne er jo de sammen
for alle, så sitet dur, uanset i hvilken sammenhæng man
får udbetalt b-indkomst.
Tilbagemeldingerne kan indtil videre deles i tre kategorier:
Den største gruppe hører jeg aldrig fra - og det er jo et
godt tegn; det tyder på, at sitet virker, så man kan ordne
det, som skal ordnes, uden det store besvær. Siden er
i høj grad selvforklarende, jeg har lavet en video, som
fortæller om, hvordan man bruger sitet, der er hjælp de
enkelte sider, som beskriver, hvordan man skal gøre og
hjælp til at forstå begreberne.

?

www.bindkomst.dk er en hjemmeside, hvor man,
mod betaling af abonnement, får adgang til at
notere alt relevant omkring sin b-indkomst, dels til
brug ved indberetning til Skat, dels for selv at bevare overblikket over indtægter, skat, fradrag osv.
DMpF’ s medlemmer får 50 % rabat, så et års
abonnement på siden koster 324,50 kr. pr. år, som
kan trækkes fra i skat.
DMpF’ s medlemmer fik i starten af 2014 tilsendt
en rabatkode på mail, som stadig kan anvendes,
men der er også mulighed for at få en ny rabatkode ved henvendelse til sekretariatet.

Nogen har behov for at spørge om specifikke ting, som
jeg bestræber mig på at svare på indenfor meget kort
tid, typisk samme dag eller dagen efter.
Heldigvis er der også mange, som roser sitet, og det er jo
skønt. Et par stykker har efterspurgt funktioner på sitet,
som jeg kan overveje at tilføje.
Er der mere, du gerne vil have med her?
Jeg er meget glad for samarbejdet med DMpF, så jeg
håber også, at jeres medlemmer har glæde af det. Jeg
mener jo, at det skal gøres nemt og simpelt for brugerne,
og det synes jeg, DMpF’ s markedsføring har understøttet. Jeg kan da også se, at der er kommet tilmeldinger
med nogle af de rabatkoder, DMpF har sendt ud til
medlemmerne. ■

Netværk for Mellemledere i Musik- og
kulturskoler afholder møde i Vejle
Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i Musik- og kulturskolerne. Netværk for mellemledere er et forum, hvor mellemledere kan diskutere, erfaringsudveksle og igangsætte initiativer
i relation til de opgaver og udfordringer, der er i jobbet som mellemleder. Netværket afholder 2-3 årlige møder.

Netværksmøde på Musikskolen Vejle Kommune
Fredag den 19. september 2014
Overordnede temaer:
• Ledelse af forskellige kulturer / projekt- og
teamledelse.
• Kommunikation og brug af sociale medier.
• Mulighed for udveksling af statusser i forhold til
samarbejdet med folkeskolen.
• Åbent værksted: kollegial sparring, drøftelse af
aktuelle opgaver eller udfordringer.
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Invitation med dagsorden sendes ud via Musik- og
kulturskolerne.
Tilmelding kan ske pr. mail til
nielserikm@roskilde.dk
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Soundpainting

SOUNDPAINTINGEVENT
FOTOGRAFER: BENT OLSSON OG LARS HYLLEBERG

Kan det lade sig gøre at samle tusind børn – alle mere eller mindre begyndere på deres instrumenter og i løbet af 45 minutter skabe verdens største børneorkester, og oven i købet få det til at lyde godt?
Det satte de to Soundpainting-eksperter Gustav Rasmussen og Ketil Duckert sig for at undersøge i
anledning af 25-års jubilæet for Musikskoledage i Tivoli.
MODUS besøgte dem dagen inden den store event for at høre lidt mere om fænomenet.

Soundpainting er et tegnsprog,
der kan tale om musikken, mens
den spiller. Du kan bruge det
til at skabe helt ny musik, til at
aflytte melodier, til at holde koncentrationen hos din 3. klasse…
Af Kirsten Brunbech
Du vælger selv, forklarer Gustav
Rasmussen og Ketil Duckert. De
sidste ti år har de i fællesskab med begejstring brugt dette
universelle sprog, der nu har udviklet sig til at tælle mere
end 1.200 tegn og bruges over hele verden.
De to mødtes i sin tid som studerende på Rytmisk Musikkonservatorium og blev fascineret af Soundpainting - i
kølvandet på, at de på fjerde år på konservatoriet var
optaget af udfordringerne i sammenspil. De spurgte sig
selv: Hvad er det, der gør, at nogen er bedre end andre til
at spille sammen?
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”Instrumental-kunnen er ikke det samme som sammenspils-kunnen”, hævder Gustav. ”Vi oplevede som
studerende, at faget sammenspilspædagogik var underligt metodeløst. Der var ikke et fælles udgangspunkt for,
hvad man ville med det her fag. – Og det er jo sjovt, for
enhver musikskolelærer ved, at sammenspil er et af de
allervigtigste fag, man underviser i.
Vi ville gerne give et bud på, hvad det er, man skal kunne
for at være god til at spille sammen - og på, hvordan
man så bliver bedre til det. Det handlede om at få en
fællesfaglig platform for at udvikle faget”.
Sammenspillets grundelementer
På et kursus i Freiburg stødte de på den amerikanske
dirigent og komponist Walter Thompson. I det kreative
miljø i Woodstock i halvfjerdserne havde han opfundet
Soundpainting-tegnene, fordi han som Big Band-dirigent
nummer 6 • 2014 • modus

havde brug for at kunne give improvisationsanvisninger
til musikerne, mens musikken spillede – og uden at skulle
råbe indover musikken.
Hos ham fandt Gustav og Ketil det værktøj, der skulle til
for at træne sammenspilsfærdigheder.
De stillede sig selv spørgsmålet: Hvad har al sammenspil
tilfælles uanset genre og besætning?
Og kom frem til, at det vigtigste er evnen til at kunne
lytte til hinanden og evnen til at tilpasse sit spil efter
dem, man spiller med.
”Man kan opløse sammenspillet i nogle musikfaglige
enkeltdele, som gruppen kan arbejde med:
Blend, dynamik, frasering, intonation, klang og pulsfornemmelse”, forklarer Ketil.
I december 2013 udgav de to danskere den første bog,
der sætter Soundpainting i pædagogisk perspektiv. Den
giver nye idéer til, hvordan et orkester kan øve sammenspil på tværs af niveauer.
Det handler om en meget inkluderende tilgang til musikken; alle kan være med uanset musikalske færdigheder.
”Den, der kan mange toner, kan bare spille noget, der er
mere komplekst, end den, der kan få toner”, siger Ketil.
Disciplineringsredskab
Mange musikskolelærere er begyndt at bruge det i
arbejdet med folkeskoleklasser i musik, fortæller makkerparret. De har personligt uddannet en del musiklærere i
Soundpainting.
”En af kursisterne har et projekt med børn, der ikke kan
finde ud af at opføre sig ordentligt.
Hun bruger det til opvarmning og siger, at det er rigtig
godt til at skærpe sammenspilsårvågenhed – og dejligt,
at man kan sætte sig ud over det verbale, så man kan
kommunikere uden at have behov for stilhed. – Det
ligger i konceptet, at man kommunikerer, mens man
spiller”, forklarer Gustav. ”Vi er vant til som undervisere,
at man spiller – snakker, spiller – snakker… og så videre.
Men der kan ske nogle spændende ting rent pædagogisk, når man kommunikerer, mens musikken spiller”.
Ketil: ”Vi bruger også det trick at lade ungerne selv dirigere. De lærer lynhurtigt tyve tegn på fire et halvt minut.
Og det er sjovt at se, hvordan sådan en klasse kan være
helt stille, når Ida kommer op at dirigere. De andre ved jo
godt, at lige om lidt er det deres tur til at stå deroppe og
kæmpe for at få alles opmærksomhed”.
Gustav: ”Vi bruger det meget som improvisationsredskab. Her skal man som lærer opgive kontrollen, så man
kan være helt tilstede rent musikalsk”.

godt fælles fodslag og en fin pingpong med hinanden.
Ketil: ”Det er en styrke at være to og kunne veksle - for
at holde dampen oppe på hundrede procent hele tiden”.
Gustav: ”Det kræver nemlig meget af alle, der medvirker;
både dirigent og deltagere skal have fuld koncentration
hele tiden”.
Ketil: ”Man skal på én gang både tage imod lyden og
udvælge idéerne – man skal lære at overskue et musikalsk forløb på stedet”.
Gustav: ”Ja, men dét handler om øvelse. Man kan jo
prøve det af som opvarmningsredskab til det, man ellers
laver, for det samler energien i en gruppe”.
Ketil: ”Eller også kan man bruge nogle af tegnene løsrevet fra Soundpainting. I stedet for at råbe til eleverne, at
de skal dæmpe sig, kan man bare vise tegnet for ”mindre volumen””.
Klassisk improvisation
Det er måske svært at forestille sig, hvordan man kan bruge
Soundpainting inden for den klassiske musiktradition,
men det er ikke noget problem, forklarer Ketil entusiastisk:
”Improvisation kommer også fra klassisk musik. I barokmusikken var der indlagt improvisationsafsnit. Og Chopin
sluttede sine koncerter med at spørge salen: ”Hvilken
folkloremelodi vil I høre?”
8

?

Musikerne Gustav Rasmussen
(trombone) og Ketil Duckert
(trompet)
er begge uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i 2005.
Siden 2004 har de sammen arbejdet med og
undervist i Soundpainting, som er et tegnsprog,
en dirigent kan bruge til at kommunikere med sit
orkester, mens musikken spiller.
I december 2013 udkom deres fælles bog, ”Sammenspil og improvisation med Soundpainting”, på
Wilhelm Hansens Musikforlag.
Soundpainting er udviklet siden halvfjerdserne.
Ophavsmanden er den amerikanske komponist og
dirigent Walter Thompson.

En styrke at være to
Makkerparret Rasmussen og Duckert har arbejdet tæt sammen igennem hele deres tiårige Soundpainting-karriere. Det
har været et fællesprojekt lige siden konservatorietiden.
Og når de sidder og taler, er det tydeligt, at de har et
modus • nummer 6 • 2014
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Soundpainting

Gustav Rasmussen

8 Så blev der råbt en titel
til ham, hvorefter han
improviserede over den!”

”I arbejdet med klassiske
musikere provokerer det os,
når mange siger: ”Jeg kan ikke
improvisere””, fortæller Gustav.
”De ved ikke, hvad der forventes
af dem. Mange tror, improvisation
er noget med jazzakkorder. Men
hvis vi siger, alle skal spille en lang
tone, og du selv finder på en
tone, så har du jo improviseret”.
Ketil uddyber: ”Tonehøjde,
lydstyrke, klang – alle disse parametre har du taget stilling til,
så er det jo improvisation. Det
er en let tilgang til at improvisere, fordi det ikke forudsætter kendskab til skalaer eller en særlig måde at spille på.
Begynderen kan vælge mellem de fem toner, hun har lært,
og den mere øvede kan improvisere over de første otte
takter af et værk eller en melodi. – For os er improvisation
ikke en musikgenre, men det at skabe noget spontant”.
Video-undervisning
Vi sidder på Gustavs og Ketils arbejdsrum på fjerde sal i
et gammelt baghus på Islands Brygge.
Herfra har de hver uge i foråret udsendt små instruktionsvideoer til de over 2.000 musikskoleelever, der har meldt
sig til at deltage i Soundpainting på Plænen i Tivoli.
På hver video har de fundet forskellige locations til optagelserne. En af dem foregår i husets gamle knirkende
vareelevator, der larmende kører op og ned, mens de to
undervisere på pædagogisk vis forklarer om tegnet for volumenkontrol, der på samme måde kan køres op og ned.
”Vi er meget spændt på koncerten i Tivoli og glæder os
meget”, siger de.
”Det bliver sjovt at stå dér og få lov at kaste håndtegn på
så mange glade unger!”, udbryder Gustav, og Ketil supplerer: ”Men der er nogle udfordringer: Stor afstand gør
finmekanikken i musikken rigtig svær. Så det må blive de
musikalske effekter, det handler om”.
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Tivoli
Dagen oprinder, hvor det store Soundpainting-orkester
skal stå sin prøve. Tivoli vrimler med musikskoleelever
i alle aldre. Solen skinner, men der blæser en kold vind
gennem Haven.
Da klokken er fire lyder rådhusklokkerne. Gustav og Ketil
træder ind på den store scene. De sætter straks orkesteret, som befinder sig på Plænen, i gang med at lave lyde.
Ved bænkene foran scenen står fire unge mennesker
med hver sit skilt med påskriften: Blæsere, Strengeinstrumenter, Sangere og Slagtøj. Eleverne grupperer sig
omkring de fire skilte.
I gruppen af strengeinstrumenter er kun syv guitarister
og fire violinister mødt op, og lyden fra deres akustiske
instrumenter fortoner sig lidt i vinden, mens det går
bedre for tredive slagtøjsspillerne, der udstyres med
trommestikker og sorte plastikspande bundet fast med
tov omkring maven. Blæserne går også fint igennem,
selvom de kun udgør omkring tredive deltagere. Her er
både blokfløjter, klarinet, saxofon, horn og fagot. På
bænkene sidder et halvt hundrede sangere. Det kniber
lidt for deres stemmer at trænge gennem blæsten og
larmen fra Tivolis mange snurrende karruseller.
Hvis de to Soundpainting-instruktører er skuffede
over det lidt begrænsede fremmøde, lader de sig ikke
mærke med det. Med store fagter og tydeligt kropssprog styrer de i fællesskab orkesteret gennem en halv
times prøve og udbryder begejstret: ”I er super hurtige til at lære det”. Derefter siger de henvendt til de
frysende forældre, der kigger på: ”Nu kommer der femsyv minutters koncert. Glæder I jer ikke herre meget til
at høre den? – I må gerne synge med!” Så følger en
lille improvisationskoncert, både med lange toner, korte
toner, loops, temposkift, volumen-skift og tostemmig
sang.
Deltagerne – både børn og voksne – har fået en sjov
oplevelse af at spille i orkester sammen. Og en inspireret
musiklærer i mængden udbryder: ”Så er det næste halve
års musikundervisning planlagt!”
”Hvis I har lyst i morgen, er vi her igen, samme tid og
sted. Tak for nu – godt gået!”, siger Gustav. Så opløses orkesteret, og eleverne strømmer ud mod Havens
fristende forlystelser. ■
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Ketil Duckert

Soundpainting brugt
i samarbejdet mellem
musikskole og folkeskole
Eksempler på kurser afholdt af Gustav og Ketil:
- Indskolingsundervisning med blæserinstrumenter,
hvor sammenspilsdelen foregår med Soundpainting (Greve).
- Koncentrations-/lydhørhedstræning for børn med
adfærdsvanskeligheder (Køge).
- Skolekor og musikundervisning i indskolingen, for
sangstemmer og instrumenter (Sønderborg).
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DR – folkeskole/kor
Hvis du har fået blod på tanden til at prøve Soundpainting, er der i efteråret 2014 mulighed for at
deltage i Gustavs og Ketils folkeskole- og korprojekt: ”Det improviserende virtuelle kor”, som de
laver i samarbejde med DR’s skole-site. Projektet er
et (gratis) tilbud til alle, der underviser kor (musikskole og folkeskole) eller musik i folkeskolen.
Det vil omfatte skræddersyet undervisningsmateriale - der direkte kan bruges i timerne – og munde
ud i en musikvideo, som alle deltagere er med i.
Meld dig til på: www.soundpainting.dk
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Månedens citat:

“

... når vi spiller sammen
– så hører vi sammen!
Marianne Jelved

Udgivelser
Klassisk karaoke
Børn spiller med på store klassiske mesterværker
”Børn glemmer lettest hvad de har hørt,
mindre let hvad de har set, men aldrig hvad
de har udført”.
Jean-Jaques Roussau
Disse tanker er udgangspunkt for denne
udgivelse. Til hvert af bogens 10 musikstykker er der opgaver i forskellig sværhedsgrad
med det formål at styrke elevernes medejerskab og kendskab til musikken og den tid,
den blev skabt i.

Der arbejdes sideløbende med facts om
komponisterne, baggrunden for kompositionerne samt musikkens historie.
Musikeksemplerne er hentet hos Philidor/
Bach/Mozart/Beethoven/Brahms/Tjajkovski/
Offenbach/Grieg/Elgar og Kabalevsky.
Forfattere: Annette Gammelgaard og
Charlotte Simmelkjær
Bog (spiralryg) 50 sider, med cd

Klassisk karaoke tager udgangspunkt i
de passager, hvor musikken har forholdsvis
enkle temaer, som er nemme både at høre
og spille.

Pris: kr. 300,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Cd´ en bruges til playback, og eleverne
”spiller med” i et symfoniorkester.

DJ

Lige i øret
Light
•
•
•
•
•

•
•
•

S ange og lege der er lette at gå til
Gode idéer til Sang, Dans og Spil
Rammelege
M
 usikalske lege, som styrker motorik,
musikalitet og kendskab til instrumenter
A
 ktiviteter med dans, bevægelse og sjove
instrumenter; pivdyr/boomwhackers/
trommer og kazoo
U
 dvikling af elevernes evne til at udtrykke
sig gennem musik
Improvisation og fantasi
S ange og lege, som appellerer til samarbejde og fællesskabsfølelse

Forslag til akkompagnement og trommerytme til alle sange.
Forfattere: Manner Peschcke-Køedt og
Kirsten Seidenfaden
Af samme forfattere: Lige i øret 1 - 3
Hæfte (spiralryg) 50 sider, med cd
Pris: kr. 280,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Cd med alle sange - også i singback-version.
Becifringsvejledning til klaver.
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Kort nyt

FRA EVENT
TIL MOVEMENT

dagen

Spil Dansk-dagen har fået vokseværk, så den nu ikke blot ligger på den sidste torsdag i oktober.
(30. okt.), men med Spil Dansk-arrangementer i hele uge 44.
Spil Dansk-arrangementerne er spredt ud over det meste af efteråret via arrangementer i Spil Danskkommunerne.
Spil Dansk er gået fra at være en en-dags musikevent, til at medføre Spil Dansk-aktiviteter hele året.

2013

FAKTA OM SPIL DANSK
• Spil Dansk-dagen startede i 2001 på initiativ af KODA og har altid ligget på den sidste torsdag i oktober
• I 2013 var der tilmeldt 1.352 arrangementer og der var 28 Spil Dansk-kommuner i 2013
• Spil Dansk-dagen breder sig i 2014 over hele uge 44 med kulmination torsdag den 30. oktober. ■

MUSIC WORK OUT KURSUS
Savner du et friskt pust og inspiration i din undervisning? Vil du gerne give eleverne og dig selv et løft i din
daglige musikundervisning?
Kom og få inspiration og gode ideer fra Music Work Out – nyt lærermateriale i hørelære og teori.
Kurset afholdes af Anette Præst Nielsen, og foregår hos Juhl Sørensen, Brofogedvej 10, 2400 København NV.
Tidspunkt:
Lørdag den 27. september kl. 11.00 – 14.30.
Deltagerpris: 280,00 kr.
Tilmelding:
Senest 22. september.
Begrænset deltagerantal.
Kontakt på mail info@musicworkout.dk eller på telefon 29441920.
Betaling indsættes på konto i Nordea: reg.nr. 2348 konto 0724 679 633.
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b-indkomst.dk lægger
brikkerne rigtigt for dig
b-indkomst.dk – skræddersyet og unik løsning til alle med B-indkomst
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 sparer dig dermed for renter
•	
Licens til b-indkomst.dk er 100 % fradragsberettiget, så efter-skat er prisen 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, kørselsfradrag, andre fradrag, investeringer og
afskrivninger og også mulighed for udtræk til Excel for yderligere analyse.

Stillingsannonce

VI SØGER EN NY LÆRER TIL VORES
CELLOELEVER OG ORKESTER
Sorø Musiske Skole søger hurtigst muligt en cellolærer, der kan varetage undervisning af både begyndere og viderekomne,
samt indgå som lærer i vores orkester
Vi tilbyder en arbejdsplads hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer omkring fælles planlægning, og
hvor du får en stor frihed til selv at strukturer dit arbejdsår.
Det er et krav til vores nye lærer at du både er fagligt velfunderet, er interesseret i, sammen med os at udvikle nye
pædagogiske metoder, og er indstillet på at dette foregår i et forpligtende kollegialt fællesskab.
Endvidere forventes det at du er indstillet at indgå aktivt i rekruttering af nye elever, og har lyst til at indgå i forskellige
samarbejdsprojekter på kommunens folkeskoler.
Ansættelsesgrad:
Undervisningssted:
Undervisningsdag:
Ansøgningsfrist:
Ansættelsessamtaler:
Tiltrædelse:

Ca. 6-7 lektioner pr. uge.
Sorø Musiske Skole, Banevej 30 (5 minutters gang fra Sorø Station)
Torsdag
10. september 2014 kl. 12.00
Forventes afholdt i uge 38
Hurtigst muligt

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Leder:
Peter Mensink tlf. 57 82 16 30
Souschef: Nikolaj Wolf
tlf. 57 82 16 30
Ansøgning sendes til Sorø Musiske Skole, Banevej 30, 4180 Sorø
Hjemmeside: www.soroemusiskeskole.dk
E-mail: pmen@soroe.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Det psykiske arbejdsmiljø
Ny undersøgelse skal kortlægge akademikernes psykiske
arbejdsmiljø
Sammen med de øvrige akademiske fagforeninger oplever DMpF flere
henvendelser fra medlemmer, der har udfordringer med det psykiske
arbejdsmiljø. Arbejdsmarkedet stiller stadigt højere krav til de ansattes indsats og den digitale udvikling foregår i rivende hast. Det er blot
nogle af de tendenser, Akademikerne (AC) og DMpF ønsker at få
afdækket konsekvenserne af i en ny stor undersøgelse af det psykiske
arbejdsmiljø for det akademiske arbejdsmarked. Undersøgelsen gennemføres af Akademikerne (AC), som i tæt samarbejde med DMpF og
de øvrige 24 akademiske organisationer ønsker at få mere viden om
vilkårene for akademikerne på arbejdsmarkedet – og dermed bedre
mulighed for at kunne hjælpe til at forbedre dem.
Derfor har mange medlemmer af DMpF i august måned modtaget
mails, hvori der opfordres til at deltage i undersøgelsen. Hvis besvarelserne kommer i hus bliver det muligt at tegne et nuanceret og aktuelt
billede af kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø for de højtuddannede
på tværs af sektorer, brancher, faggrupper, jobanciennitet, alder, køn
osv.
De første resultater af undersøgelsen vil ligge klar ultimo 2014. De vil
blive brugt som et værktøj i de akademiske organisationernes medlemsarbejde og vil bl.a. indgå som en vigtig del af forberedelserne til
overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i begyndelsen
af 2015.
Undersøgelsen omfatter 81.831 medlemmer af de akademiske faglige
organisationer. DMpF opfordrer medlemmerne til at deltage i undersøgelsen, hvis man har fået mails herom.
Stress
Henvendelserne til DMpF’s sekretariat omkring det psykiske arbejdsmiljø er mangeartet. Imidlertid er stress den hyppigst forekommende.
Stress en naturlig og ubevidst reaktion på f.eks. et pres, en usikkerhed
eller frygt. Stress sætter kroppen i en alarmtilstand. Stressårsagerne
kan skyldtes mange årsager – både ydre forhold og/eller egne tanker.
Arbejdspres, samarbejdsproblemer og modstridende krav til arbejdet er
typiske årsager til stress. De typiske symptomer på stress er søvnløshed,
glemsomhed, koncentrationsbesvær, uforklarlige fysiske smerter eller
en oplevelse af ikke at kunne prioritere sine opgaver og aldrig at blive
færdig med sit arbejde. Hvis man over en længere periode har de symptomer, eller hvis man har svært ved at slappe af og lægge arbejdet fra
sig, bør man overveje, om stress er årsagen. Hvis man bliver opmærksom på, at en kollega har nogle af symptomerne, kan det være en god
ide at snakke med ham/hende om det. Hvis symptomerne ikke forsvinder bør man gå til lægen for en vurdering. Kontakt herefter eventuelt
din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder.
Mange arbejdspladser og kommuner har tilbud om psykologbistand
ved stress. Faktisk skal arbejdspladsen også have en stresspolitik. Det er
arbejdspladsens ansvar at forebygge stress og tage hånd om problemerne, hvis de opstår.
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Gode råd:
Stressforskningen har identificeret seks faktorer, som øger
risikoen for stress, og som man dermed med rette kan have
fokus på, når man arbejder med det psykiske arbejdsmiljø. De
seks faktorer kaldes ”de seks guldkorn” og gælder på tværs af
brancher, kulturer og andre forskelligheder.
Indflydelse
Den enkelte har indflydelse på sit eget arbejde og på de betingelser, det foregår under. Det kan være arbejdstiden, hvem
man arbejder sammen med, valg af redskaber eller procedurer,
arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning osv.
Mening i arbejdet
Man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng
med det samlede produkt. Det er også sådan, at arbejdet har
en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer
værdier og mål også ind i billedet.
Forudsigelighed
Forudsigelighed handler om at få de relevante informationer
på det rigtige tidspunkt. Det vigtige her er at undgå uvished og
ængstelse. Det er ikke meningen, at man skal kunne forudsige
detaljerne i dagligdagen. Forudsigelighed handler om de store
linjer.
Social støtte
Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at
den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor man har behov for
det. Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere.
Belønning
Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen. Ellers
vil det opfattes som uretfærdigt. Belønningen kan være løn,
anseelse og påskønnelse eller muligheder for udvikling og
karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning
har betydning for de ansatte.
Krav
Kravene i arbejdet er både kvantitative og kvalitative. De kvantitative krav skal være passende. Det betyder, at man hverken
skal have for meget at lave eller for lidt. Også de kvalitative
krav skal passe til personen. Arbejdet skal hverken være for
svært eller for let. Måske ”lidt for svært” er det bedste. Endelig
skal kravene være klare. Man skal vide, hvornår arbejdet er
udført godt nok.
(Kilde: Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø (NFA) samt hæftet ”Ledelse uden grænser”
udgivet af Det Personale Politiske Forum i samarbejde med
Væksthus for Ledelse.)

Rådgivning
Hvis du har problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, kan du trygt kontakte DMpF’s sekretariat for rådgivning og
hjælp. DMpF’s ansatte har tavshedspligt og giver ikke oplysningerne
videre uden dit samtykke. ■
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Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Musik Før Ni

Forslag 2: Figurer med løftede arme

”Leg, energi, krop og fællesskab”
Kursus med duoen ”Lige i øret”:
Kirsten Seidenfaden og Manner Peschcke-Køedt.
Lørdag den 25. oktober på Den Kreative Skole i Silkeborg.
Kaffe m.m. kl. 9.00, kursus fra kl. 9.30-15.30.
Pris, omtale og tilmelding på www.musikforni.dk senest 6.-10.

Foredrag i Dansk Hørelæreforening

fredag 26. september 2014 kl. 14.00-16.00
Hvad sker der i hjernen, når vi spiller, synger og lytter til musik?
Den aktuelle hjerneforsknings resultater peger på at musik gør brug af
størstedelen af hjernen. Musik aktiverer opmærksomhed, hukommelse,
forventning, følelser og bevægelse, og kroppen reagerer med forandringer
af hjerteslag og åndedræt. Med billeder af hjernen og musikeksempler fra
mange genrer giver foredraget indsigt i musikkens nervebaner, hjernens aktive
netværk og musikkens relationer til lystfølelse, bevægelse og hukommelse.
Erik Christensen forsvarede i 2012 ved Aalborg Universitet sin Ph.D. afhandling “Music Listening, Music Therapy, Phenomenology and Neuroscience”, som
kan downloades fra http://www.mt-phd.aau.dk/phd-theses/
Han har arbejdet i DR med formidling af ny musik som særligt område og
underviser nu i intensiv musiklytning, musikfænomenologi og musik og
neurovidenskab.
GENERALFORSAMLING
afholdes umiddelbart efter kurset kl. 16.30-17.30. Alle er velkomne!
Bemærk at bestyrelsen fremstiller forslag om at nedlægge foreningen.
Læs mere på www.danskhoerelaereforening.dk

www.danskhoerelaereforening.dk

KURSUSSTED:
Syddansk Musikkonservatorium,
Islandsgade 2, 5000 Odense C.
Kurset afholdes i samarbejde med SMKS
DELTAGERPRIS:
75 kr., studerende gratis
TILMELDING OG BETALING
SENEST
15. SEPTEMBER
til dhf@danskhoerelaereforening.
dk. Oplys ved tilmeldingen hvorledes
gebyret afregnes.
Ved E-faktura til din arbejdsplads
bedes oplyst EAN nummer (13 cifre) og
kontaktperson.
Netbank: Reg. nr. 9570, konto nr.
4957919761. Anfør dit efternavn.
Dansk Hørelæreforenings CVR nr.
29085145.

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

MUSIK I HJERNEN OG KROPPEN
v/ Erik Christensen

