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Leder

Ole Helby

FOKUS PÅ

musikkonservatorierne
I forrige nummer af Modus satte DMpF fokus på
uddannelserne ved de danske musikkonservatorier.
Reaktionerne har vist, at der er stor interesse for dette
emne. Måske skyldes interessen, at formålet med uddannelserne på musikkonservatorierne og indholdet i
uddannelserne kun sjældent bliver drøftet i en større
sammenhæng. Kulturministeriet, som nu kun har
musikkonservatorierne, Statens Teaterskole, Filmskolen og
Kunstakademiets Billedkunstskole under sit ansvarsområde, efter at en lang række af de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner flyttede fra Kulturministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2011,
har traditionelt ikke fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. I en tid, hvor der generelt er meget fokus
på de lange videregående uddannelser og koblingen til
arbejdsmarkedet, burde kulturministeriet i højere grad
træde i karakter også i denne sammenhæng. Særligt, når
det drejer sig om forskning, er det et åbent spørgsmål,
om tilhørsforholdet til kulturministeriet har virket hæmmende på udviklingen. Ikke mindst fraværet af forskning
på det musikpædagogiske fagområde i musikkonservatoriernes regi styrker formodningen.
DMpF´s meget lange kamp for at forpligte konservatorierne til at betragte musikundervisning og musikpædagogik som et selvstændigt fagområde, som de studerende
kan specialisere sig inden for, hvis de har de fornødne
evner, har givet os den erfaring, at musikkonservatorierne
ikke altid selv formår at skabe udviklingen af rammerne
for deres uddannelser. Sådan var det da foreningen i
1940 fik gennemtrumfet en statsanerkendt musikpædagogisk eksamen, sådan var det, da de musikpædagogiske uddannelser blev indført på konservatorierne i
1960'erne og sådan vil det formentlig også være, når
musikkonservatorierne i en forhåbentlig ikke alt for fjern
fremtid bliver forpligtet til at bedrive forskning inden for
det musikpædagogiske fagområde. Tænk også på de
rytmiske musikuddannelser. Hvor kom de fra? Ikke fra de
eksisterende musikkonservatorier. Udviklingen af musikkonservatorierne er næsten altid kommet udefra.
modus • nummer 8 • 2014

Dialogen mellem musikkonservatorierne og musiklivets
forskellige miljøer, professionsområder og de faglige
organisationer er naturligvis væsentlig. Derfor er det også
dejligt, at rektorerne ved landets musikkonservatorier i
et indlæg i nærværende blad hilser en debat om deres
opgavevaretagelse velkommen. Indlægget er i øvrigt et svar
på lederen ”Musikkonservatorierne skal målrettes”, der
egentlig var tænkt som en opfordring til kulturministeren
og folketingets kulturordførere om at forpligte musikkonservatorierne til at målrette deres uddannelser mod
det arbejdsmarked, som uddannelserne bør sigte mod.
Men point taken! Rektorerne påviser, at man vitterlig har
formået at indgå i en række udviklings- og samarbejdsprojekter om musikundervisning med forskellige aktører.
Ligeledes påviser man, at bekendtgørelsen og studieordningerne også indeholder undervisning i pædagogik,
og at alle regler er overholdt inden for de givne rammer.
Substansen forholder man sig imidlertid kun meget
perifert til. På den måde virker indlægget mere som et
forsvarsskrift end et indlæg i debatten. Sådan kommer vi
desværre ikke videre.
DMpF foreslår:
• Mål og rammer for konservatoriernes virksomhed skal
drøftes politisk med særligt fokus på at løfte det musikpædagogiske fagområde.
• B
 ekendtgørelser, politiske aftaler og rammebeskrivelser
skal konkretiseres og stille klare krav til indhold og
kandidatproduktion.
• K
 onservatorierne skal have et gennemgribende
eftersyn med efterfølgende justering af studieordningerne, herunder indførelse af længerevarende praktikperioder.
• K
 onservatorierne skal som en nyskabelse forpligtes
til at ansætte professorer/docenter, som besidder de
nødvendige kvalifikationer til at bedrive grundlægende
forskning på det musikpædagogiske fagområde. ■
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Interview

Marianne Jelved
om musikuddannelserne
MODUS satte i sin sidste udgave ”fokus på musikuddannelserne”.
Dette har affødt en hel del reaktioner – og skabt debat!
I dette nummer bringer vi blandt andet et bidrag fra musikkonservatoriernes
rektorer, ligesom det lykkedes at få en samtale med kirke- og kulturminister
Marianne Jelved.
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Af Dan Johnsen
FOTO: KIA HARTELIUS

MODUS:
De tre første emner, vi gerne vil sætte fokus på, hænger
vist i virkeligheden ret tæt sammen:
1. K
 un de udøvende kunstarters uddannelsesinstitutioner er blevet i kulturministeriet.
Lever musikkonservatorierne efter ministerens mening
op til nutidens krav; er konservatorierne fulgt med
tiden?
2. M
 usikskolearbejdsmarkedet forandrer sig – følger uddannelserne med?
Bør der ikke stilles klare krav til musikkonservatorierne
om at målrette uddannelserne til det arbejdsmarked,
uddannelserne sigter mod – herunder det vigtige
samarbejde med folkeskolen?
3. M
 usikskolerne udgør den største enkeltdel af ovennævnte arbejdsmarked – bør de musikpædagogiske
uddannelser så ikke tilpasses netop dette område?
Ministeren:
Mit svar på den type problemstillinger kan man se i den
nye lov om de kunstneriske uddannelsesinstitutioner i
Danmark, som netop er førstebehandlet her i starten
af november, og som samler scenekunstinstitutionerne
”under-en-hat”, selvom de rent geografisk bliver liggende, hvor de ligger.
Det interessante er, at man gør dem til kandidatuddannelser, med en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig
kandidatuddannelse.
Indholdsmæssigt giver man de studerende en så bred
”arbejdsmarkedsmulighed” som vel muligt, derfor skal
de studerende gøre sig nogle overvejelser om, hvad de
i givet fald vil kunne bruge deres scenekunstneruddannelse til.
De studerende får mulighed for at vælge imellem en bredere vifte af specialer - og hermed også få flere arbejdsmarkedsmuligheder.
Hvis man som scenekunstner vælger fag som pædagogik
eller/og didaktik, er man selvskreven som underviser, og
så kan man bruge sin kunnen som scenekunstner sammen med den pædagogiske/didaktiske tilgang, uanset
om man vælger at undervise i folkeskole eller gymnasium.
Jeg nævner dette eksempel, fordi jeg mener, at det burde
være sådan på alle kunstneriske uddannelser; den lidt
bredere søgen efter muligheder for at kombinere og supmodus • nummer 8 • 2014

plere sit kunstneriske hovedfag med forskellige specialer
– også ting, som jeg slet ikke har fantasi til at forestille
mig lige nu!
Det er jo ikke mig, som skal kreere uddannelserne – det
er sådan set de studerende selv, som skal finde mulighederne…
Alt dette gælder naturligvis også konservatorieuddannelserne, og det er mit helt klare indtryk, at musikkonservatorierne også ”opruster” på den pædagogiske og
didaktiske del.
Der foregår et meget tæt samarbejde – nu tager jeg et
konkret eksempel – imellem Det Kgl. danske Musikkonservatorium og internationale kunstnere, der udnytter
muligheden for fjernundervisning via ny teknologi. Det vil
sige, at københavnske musikstuderende kan få ugentlig
undervisning af udenlandske musikere, som ellers ikke
ville undervise i Danmark.
Det er mit indtryk, at det danske uddannelsessystem er
bredt anerkendt, og jeg har for kort tid siden været i
Kina med konservatorierektor Bertel Krarup, hvor han
opnåede en samarbejdsaftale med Confucius Institute i
Beijing. Det er altså ikke noget, man lige gør…
Naturligvis er der andre af den slags samarbejder rundt
om i verden, men man skal kunne levere en begrundelse
for at få en sådan aftale. Der er så mange internationale
samarbejder og kontakter på kryds og tværs, og det er
noget jeg synes er vigtigt, for det er med til at skabe det
drive, der betyder, at man gør sig umage med den uddannelse, man tilbyder, ellers bliver man ikke anerkendt.
MODUS:
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er
omtalt i lovforslaget om de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, men derudover har det egentlig ikke noget at
gøre med konservatorieuddannelserne?
Ministeren:
Scenekunstneruddannelsen har sådan set ikke noget
med musikkonservatorierne at gøre, jeg giver bare et
eksempel på, at måden at tænke uddannelse på skifter i
disse år - fra traditionelle fireårige uddannelser svarende
til lærer- og pædagoguddannelsen og andre professionsog bacheloruddannelser.
Vi kan konstatere, at konservatorierne ligger på et højt
akademisk/fagligt niveau, og kandidaterne skal konkurrere med musikere fra resten af verden om pladserne i
orkestrene.
MODUS:
Nu er vi jo drejet mest ind på at tale om musikeraspekterne ved musikuddannelserne, men de udfordringer
som vore læsere står midt i, handler mere om undervisningen af børn og unge på musikskolerne.
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Interview

om, hvorvidt de musikpædagogiske uddannelser i højere
grad skal tilpasses musikskolerne. Det vil nok interessere
DMpF´s medlemmer mere end den musikermæssige dimension. Det er jo vores folk, som skal arbejde sammen
med de nyuddannede.
Ministeren:
Det er faktisk interessant, at du rejser spørgsmålet overfor mig; det har ingen gjort tidligere. Der har ikke stået
en gruppe musikpædagoger udenfor kulturministeriet
med et sådant ønske. Hvis man ude på uddannelsesinstitutionerne oplever, at man mangler nogle kompetencer,
så er de studerende normalt relativt ivrige efter at få fat i
folketingspolitikere eller ministre – men jeg har ikke fået
nogen henvendelser om den problemstilling, som du der
nævner, så jeg har ikke nogen forestilling om, at der er et
problem, som skal løses.
MODUS:
Så er jeg da glad for at have rejst spørgsmålet nu – og
kan også godt sørge for, at der kommer en deputation
til kulturministeriet! Vil det være interessant for ministeren?
Ministeren:
Ja, det ville det absolut være!
MODUS:
Hvad med den musikpædagogiske forskning? Der mangler viden om både teoretisk og praktisk musikpædagogik
– og grundforskning i de musikpædagogiske og teoretiske aspekter af instrumentalundervisningen! Konsekvensen er, at selv nyuddannede musikpædagoger trænger til
efteruddannelse – er det rimeligt?

8 Derfor kredser vores spørgsmål om musikskolearbejdsmarkedet som den største enkeltdel af vores arbejdsmarked.
Grundspørgsmålet er, om konservatorierne skal målrette
kandidaterne til det reelle arbejdsmarked; om uddannelserne skal tilrettelægges, så de nyuddannede kandidater
er ”klædt på” med de helt basale færdigheder, der er
påkrævet til det daglige arbejde.
Ministeren:
Svaret er ja!
– det er sådan set det, jeg sidder og argumenterer for…
Nu har vi som nævnt lige arbejdet med scenekunstuddannelserne – så kan vi jo efterfølgende tage et eftersyn af konservatorierne og drøfte, om der er brug for
fornyelse.
MODUS:
Det sidste af mine tre indledende spørgsmål drejede sig
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Ministeren:
Jeg forstår ikke, at der skulle mangle forskning; vi har jo
professorer på konservatorierne.
MODUS:
Men de forsker ikke i den teoretiske og praktiske musikpædagogik – vel?
Ministeren:
Så må man efterlyse den ønskede forskning og bede
om at få den prioriteret. Det er ikke, fordi der ikke er
forskningskapacitet og forskningsmidler– det er der jo!
Når man har et professorat på et konservatorium, så
forudsætter man, at den professor skaber viden om sit
fagområde.
Institutionerne kan muligvis mene, at de ikke har tilstrækkelige forskningsmidler, men vi taler om videregående uddannelser, som kan drive forskning. Men selvfølgelig kan forskere ikke presses til at forske i emner, de
ikke interesserer sig for.
nummer 8 • 2014 • modus

MODUS:
Bør der ikke oprettes professorater indenfor det musikpædagogiske område? Det kan få indflydelse på udarbejdelse af læreplaner!
Ministeren:
Jeg har lige nogle generelle bemærkninger til noget af
det, vi her taler om:
• Der findes jo ”aftagerpaneler”, der har til opgave at
sørge for en sammenhæng mellem det, der sker på
uddannelsesområdet og samfundets behov
• Der er stillet krav om, at musikkonservatorierne skal
drive pædagogisk udviklingsarbejde, og derved også
opbygger musikpædagogisk viden på konservatorierne
• Der bedrives musikpædagogisk forskning på flere
konservatorier, blandt andet på Rytmisk Musikkonservatorium.
• Konservatorierne ansætter selv deres professorer, og
bestemmer på den måde selv, hvor forskningen skal
foregå, og hvilke områder, der skal forskes i.
Til foråret afholder jeg og undervisningsminister Christine
Antorini sammen med alle de organisationer der bidrager
til folkeskolereformen, to konferencer. Her vil musikskolerne også være repræsenteret, og her kan jeg jo rejse
bl.a. spørgsmålet om forskning.
MODUS:
Bør der ikke være et stort element af praktik i studieformodus • nummer 8 • 2014

løbet for at give de studerende den nødvendige indsigt i
den praktiske gennemførsel af musikundervisningen?
Ministeren:
Konservatorierne bestemmer selv i forhold til praktikordninger, og jeg vil minde de studerende om, at de altid har
ret til at fremkomme med ønsker i forbindelse med deres
uddannelse. Hvis man er utilfreds med dele af ens uddannelse, må man selv tage initiativ til at rejse spørgsmålene
overfor sit uddannelsessted, og bidrage til at man får den
uddannelse man har brug for – herunder naturligvis også
praktikdelen!
MODUS:
Hvad blev der af den planlagte uddannelse i kombination
mellem læreruddannelse og konservatorium?
Ministeren:
Det er en naturlig mulighed, fordi folkeskolen også
benytter undervisere, som ikke har en decideret læreruddannelse, men får merit for deres faglighed – fx som
konservatorieuddannet.
MODUS:
Tak, fordi vi måtte komme!
Ministeren:
I skal være velkomne – vi lever jo i en eller anden forstand
af hinanden..! ■
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Rektorerne skriver

SVAR FRA
musikkonservatoriernes
rektorer på leder i MODUS
Lederen i det seneste nummer af MODUS (Nummer 7, 2014) omhandler musikkonservatoriernes opgavevaretagelse i forhold til det musikpædagogiske arbejdsmarked. Lederen, der er skrevet af formand for
Dansk Musikpædagogisk Forening, Ole Helby, rummer en række påstande og vurderinger, som musikkonservatoriernes rektorer gerne vil svare på, så debatten kan foregå på et oplyst og korrekt grundlag.
Ole Helbys leder tager udgangspunkt i, ”at der ikke stilles
klart formulerede krav til musikkonservatorierne om at målrette deres uddannelser mod det arbejdsmarked, som de
konservatoriestuderende skal ud i efter endt uddannelse”.
Alle musikkonservatoriernes bachelor- og kandidatuddannelser blev positivt akkrediteret i 2012. Et af flere
kriterier for at opnå en positiv akkreditering er, at uddannelsernes relevans i forhold til arbejdsmarkedet dokumenteres. Forud for akkrediteringen af uddannelserne
implementerede konservatorierne et fælles kvalitetssikringssystem, som blandt andet rummer systematisk
dialog med dimittender og aftagere om uddannelsernes
relevans i forhold til arbejdsmarkedet.
Endvidere har konservatorierne siden 2010 haft aftagerpaneler, som bl.a. består af repræsentanter fra det musikpædagogiske arbejdsmarked. Rektor drøfter i henhold
til ’Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner’ alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og
udvikling med aftagerpanelet, som også årligt kommenterer beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede
fra konservatorierne.
Endelig har konservatoriernes resultatkontrakter og rammeaftaler med Kulturministeriet i en årrække rummet
mål om styrkelse af dimittendernes beskæftigelsessituation, herunder på det musikpædagogiske arbejdsmarked.
Lederen fortsætter med en påstand om, at ”kulturministeriet og skiftende kulturministre aldrig (har) stillet
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krav om, at musikkonservatorierne skal dimensionere
og målrette den pædagogiske del af uddannelserne,
så kandidaterne kan opnå de basale færdigheder, man
med rette kan forvente af en nyuddannet kandidat fra et
musikkonservatorium”.
Alle bacheloruddannelser på musikkonservatorierne skal
i henhold til ’Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og
solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet’, § 5, stk. 3, indeholde undervisning i pædagogik svarende til minimum 30 ECTS-point1. Dermed
sikres det, at langt størstedelen af de konservatorieuddannede bachelorer har grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for musikpædagogik.
På kandidatuddannelserne findes ikke bekendtgørelsesfastsatte krav om indhold af pædagogik i uddannelserne.
Alle konservatorierne udbyder imidlertid målrettede musikpædagogiske uddannelser på kandidatniveau, der bl.a.
retter sig mod det musikpædagogiske arbejdsmarked.
Ole Helby fortsætter lederen med at konkludere, at
konservatorierne ikke er fulgt med tiden, hvilket forsøges underbygget af en påstand om, at der ikke forskes i
musikpædagogik på konservatorierne.
Konservatorierne er levende optaget af udviklingen på
det musikpædagogiske arbejdsmarked og har en løbende
1 D
 ette gælder dog ikke lydtekniker-, tonemester- og music managementuddannelsen samt andre lignende uddannelser.
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dialog med aftagere og dimittender for til stadighed at
udvikle konservatoriets virksomhed med udgangspunkt
i arbejdsmarkedets behov. Hertil kommer, at konservatorierne i et ikke uvæsentligt omfang gennemfører
udviklings- og samarbejdsprojekter med centrale aktører i
den institutionaliserede musikundervisning for at udvikle
området for så vidt angår både indhold og rammer.
Som eksempel kan nævnes Rytmisk Musikkonservatoriums etablering af samarbejdsplatformen ULU, hvor
konservatoriets undervisere samarbejder med undervisere
fra en række musikundervisningsinstitutioner, herunder musikskoler, højskoler, efterskoler, om udvikling af
læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske
musik. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) har siden 2009 kontinuerligt samarbejdet
med Odense Kommune, Odense Musikskole, Odense
Symfoniorkester og UC Lillebælt om løbende udvikling af
praktiske musikpædagogiske og formidlingsmæssige tiltag i både børnehaver (Minisymfonikerne) og folkeskole
(MaxMusik). I Esbjerg samarbejder SMKS kontinuerligt
med en stribe af vuggestuer, børnehaver og folkeskoler
om både demonstrationsundervisning, praktik samt bachelor- og kandidatprojekter i forbindelse med konservatoriets brobyggeruddannelse. Det Jyske Musikkonservatorium indgår i flere formaliserede samarbejder bl.a. med
Videncenter for musik under Region Midt sammen med
regionens musikskoler og Aarhus Universitet, hvor man

bl.a. har lavet et større udviklingsarbejde om computerstøttet musikundervisning.
Musikkonservatorierne har siden 2011 gennemført en
række forskningsprojekter under et fælles forskningstema ’Musik og Læring’. Projekterne er finansieret af
forskningsmidler fra Globaliseringsaftalen samt af UMTSmidler og er gennemført i samarbejde med eksterne
partnere. Som led i denne indsats gennemfører et antal
konservatorieundervisere en forskeruddannelse inden for
bl.a. musikpædagogik og læring.
Lederen mener herefter at kunne slå fast, at ”hele konceptet bygger på et mesterlæreprincip” og at ” konservatorierne mangler lærerkræfter med stor viden om og
erfaring fra musikskoleområdet. Lærere der samtidig har
tilegnet sig viden om teoretisk pædagogik”.
Mesterlære er en af flere læringsmæssige tilgange på
de danske musikkonservatorier. Det musikpædagogiske
arbejdsmarked er langt mere diversificeret i dag end før
i tiden, og nutidens musikpædagoger kan ikke klare sig
alene med én læringsmodel. Derfor bliver de uddannede
fra musikkonservatorierne i dag klædt på med en langt
mere facetteret musikpædagogisk praksis end for år
tilbage, hvor mesterlæren havde forrang. Hertil kommer,
at konservatorierne i stigende grad lægger vægt på at
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Rektorerne skriver

8 udvikle de studerendes refleksive og innovative kompetencer. Fremtidens musikpædagoger skal ud over at varetage de velkendte pædagogiske opgaver kunne udvikle
nye løsninger i en musikpædagogik i stadig forandring.
Hovedparten af konservatoriernes undervisere i det
pædagogiske fagområde har en omfattende erfaring fra
det brede musikpædagogiske arbejdsmarked, herunder
fra musikskolerne. Underviserne er ansat blandt andet
på baggrund af denne erfaring. Rytmisk Musikkonservatorium har endvidere en forskeruddannet underviser
i pædagogik og læring, der tilfører uddannelserne den
nyeste forskningsbaserede viden på området.
Lederen slutter af med at vurdere, at ”nybagte kandidater fra konservatorierne har …efteruddannelsesbehov i
forbindelse med både samarbejde med folkeskolen og
den mere gængse musikskoleundervisning”.
I forbindelse med en aftageranalyse på det pædagogiske
arbejdsmarked, som blev gennemført for konservatorierne af Capacent Epinion i 2008, blev de konservatorieuddannede læreres kompetencer generelt vurderet
tilfredsstillende i forhold til at opfylde musikskolernes og
MGK’ernes behov. De konservatorieuddannede lærere
blev især vurderet positivt i forhold til:
• Deres høje instrumentale/vokale niveau
• Deres engagement i musikken
• Deres evne til at begejstre og skabe musikglæde hos
eleverne
• Deres evne til at undervise på forskellige niveauer og
forskellige aldersgrupper specielt indenfor soloundervisning
Undersøgelsen viste også, at konservatoriernes uddannelser med fordel kunne styrke undervisningen i pædagogisk teori og praksis samt den pædagogiske praktik.
Konservatorierne har som opfølgning på undersøgelsen
i 2008 gennemført en række justeringer i uddannelserne
for at imødekomme disse behov.
Som eksempel kan nævnes, at Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i de seneste år har udviklet og
målrettet AM-uddannelsen som en fuldtonet musikpædagogisk kandidatuddannelse og desuden færdiggjort et
udkast til en master i musikpædagogik, som konservatoriet ønsker at udbyde.
Et andet eksempel er, at teoretisk pædagogik nu indgår obligatorisk i to semestre på alle Det Jyske Musikkonservatoriums bacheloruddannelser og at det følges
op af yderligere to semestres undervisning i faget på
konservatoriets pædagogiske kandidatuddannelse, som
hovedparten af de studerende vælger.
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Folkeskolereformen har efterladt et behov for kompetenceudvikling af konservatoriernes dimittender målrettet
musikundervisningen i folkeskolen. Derfor har alle musikkonservatorierne indledt strategisk samarbejde med professionshøjskolerne med henblik på at udvikle relevante
kursus- og uddannelsestilbud. De første kursusudbud
blev lanceret i efteråret 2014.
Musikkonservatorierne i Danmark tager deres opgave i
forhold til musikpædagogikken særdeles alvorligt, som
det fremgår ovenfor, og arbejder målrettet på at udvikle
kvaliteten og relevansen af de uddannelser, der retter sig
mod det musikpædagogiske arbejdsmarked i tæt dialog
med aftagere og dimittender. Rektorerne hilser en debat
om denne opgavevaretagelse velkommen, men opfordrer
til, at den foregår på et nuanceret og retvisende grundlag.
Den 3. november 2014 ■
Læs også Ole Helbys leder på s. 3 (red.).
Bertel Krarup, rektor,
Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium

Thomas Winther,
rektor, Det Jyske
Musikkonservatorium

Claus Skjold Larsen,
rektor, Syddansk
Musikkonservatorium
og Skuespillerskole

Henrik Sveidahl,
rektor, Rytmisk
Musikkonservatorium

FOTO AF HENRIK SVEIDAHL: MARTIN ROSENAUER
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Hørelære

Ved Erik Christensens foredrag sad Dansk
Hørelæreforenings bestyrelse på første række

Dansk Hørelæreforening
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Dansk Hørelæreforening har nedlagt sig selv efter femten års virke. Den sidste generalforsamling blev
holdt på konservatoriet i Odense, og på bestyrelsens opfordring deltog rektor Claus Skjold Larsen.
På mødet viste debatten tydeligt, at der fortsat er brug for et forum, hvor udviklingen af musikpædagogikken kan sættes på dagordenen.
Det var uden dramatik, da
Dansk Hørelæreforening holdt
sin sidste generalforsamling.
Kassereren serverede hjemmebagt kransekage, der var
højstilkede glas med lyserød
Af Kirsten Brunbech
champagne,
FOTO: ANDREI VENCZEL
og der blev skålet for den
endnu eksisterende forening,
inden man gik over til at nedlægge sig selv. Ikke mindre
end 52 velgennemførte kurser, foredrag og arrangementer er det blevet til gennem årene. Emnerne har været så
vidtfavnende som: Per Nørgårds uendelighedsrytmer, Colour Strings, Music Mind Games, Gradsprøver i hørelære
og Inklusion via musik.
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Formanden, Inge Bjarke, begrundede beslutningen om
nedlæggelse af foreningen med, at der i de senere år har
været en dalende tilslutning til kurserne og som følge
deraf også en dårlig økonomi, men hun tilføjede: ”Vi
kan samtidig med tilfredshed konstatere, at foreningens
oprindelige mission - at udbrede kendskabet til hørelære
- nu er lykkedes i en sådan grad, at der ikke mere er det
store behov herfor”.
Det blev fremhævet, at da foreningen startede for femten år siden, var der ude på musikskolerne et stort behov
for at udvikle faget hørelære.
Foreningens sidste sværdslag har været en henvendelse
til MGK-kurserne med et ønske om en præcisering og
skærpelse af hørelærekravene til MGK-optagelsesprøverne. Ikke mindst har eleverne brug for at vide, hvad der
nummer 8 • 2014 • modus

forventes af dem til optagelsesprøven, blev det pointeret.
Inge Bjarke kunne dog oplyse, at man kun har modtaget
et noget henholdende svar.
Musikpædagogisk forum
Oprettelsen af et musikpædagogisk forum er et stort
ønske for bestyrelsen, for det er en berigelse at mødes
og udveksle stort og småt indenfor faget – det kan internettet ikke hamle op med, understregede den afgående
formand. ”Hørelære er alt det, der er udover det rent instrumenttekniske. Vi vil gerne have et forum, hvor vi kan
mødes bare en gang om året. En dag, hvor vi kan mødes
med hinanden, få inspiration, høre foredrag - og det skal
rette sig mod alle musikundervisere”, mente hun.
Den idé faldt i god jord hos forsamlingen, og Charlotte
Mejlbjerg supplerede: ”Hørelære er jo ikke en isoleret
disciplin. Den fletter sig ind i alt muligt andet.
Faget handler om musikkundskab, og enhver, der underviser i det, har en stor interesse for pædagogikken og
ikke kun en fag-faglig interesse i at spille godt på sit
instrument.
Det er en vanvittig god idé at skabe et musikpædagogisk
forum, hvor vi får lavet et link mellem, hvad vi underviser
i på musikskolerne, på MGK og på konservatorierne, det
er jo en cirkel på en eller anden måde. Og vi skal have
højnet bevidstheden om, hvad faget hørelære gør for
vores elever, og hvad de skal bruge det til - for hvis de
ikke kan se det, er det jo ligegyldigt”.
Fagenes Fest
Musikpædagogikken har længe haft for lav prioritering
på konservatorierne, var der bred enighed om i forsamlingen.
Rektor ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Claus Skjold Larsen, svarede på kritikken:
”Det, vi navigerer efter her, er spændingsfeltet mellem,
hvad der er behov for, og hvad de unge mennesker
gerne vil have.
Tidligere var det sådan, at hvis man studerede klassisk
klaver eller guitar i Esbjerg, så fik man ikke instrumentalpædagogik, men det har vi lavet om.
Nu har vi musikformidling som et alment fag, og vi
har lavet instrumentalpædagogik som en obligatorisk
del af de klassiske uddannelser i Esbjerg - og har også
været inde at kigge på instrumentalpædagogikken her i
Odense og givet den et skru opad.
Før fik vi ikke uddannet nok instrumentalpædagoger.
Men det interessante er, at de konservatoriestuderende i
dag gerne vil undervise – i hvert fald når de er nået hen
på tredje semester. Der er sket et skifte dér.
Tidligere oplevede vi, at der skulle ske et vrid af de studerende fra det, de fandt tiltrækkende i starten - og til den
virkelighed, de skulle ud i bagefter.
Vi skal vride mindre nu og kan derfor tidligere introdumodus • nummer 8 • 2014

Foredragsholder Erik Christensen med Dansk
Hørelæreforenings formand, Inge Bjarke

cere nogle af de ting, der også bliver efterspurgt, når de
kommer ud herfra.
Og den proces er ikke færdig endnu. Vi har knoklet de
sidste halvandet år. Har lige godkendt tolv forskellige
studieretninger, og der kommer ti mere, som vi skal
godkende inden jul, og det handler blandt andet om de
her ting. Der er mange ønsker, Vi skal hele tiden vurdere
og afbalancere tingene op imod hinanden. Og det, man
uvægerligt kommer ind i, er som i gamle dage i Idrætsparken, da man havde Fagenes Fest, hvor det ene fag
konkurrerede mod det andet.
Men vi har jo alle det samme ønske: at sørge for, at vi
med de til rådighed værende midler uddanner de bedst
kvalificerede unge mennesker. Det er det, det handler
om”.
Den kunstneriske kerne
Claus Skjold Larsen understregede, at konservatoriet er
en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution, og
uddybede: ”Den kunstneriske kerne er drivkraften for det
hele. Uden om den kerne har vi forskellige koblinger til 8
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8 virkeligheden - koblinger til de muligheder, der er, efter
uddannelsen er overstået. De unge skal have en værktøjskasse, så de kan sætte den kunstneriske kerne i spil i
forhold til noget andet end dem selv.
Der er ikke nogen tvivl om, at det musikpædagogiske
område er meget væsentligt og centralt for det, vi laver
her. Jeg vil påstå, at det aldrig har været mere centralt,
end det er nu!”
Klasserumsledelse
Den nye folkeskolereform har også rektorens bevågenhed, forsikrede han: ”Vi er i stigende grad ved at
knytte formelle partnerskaber med andre end os selv, for
eksempel professionshøjskolerne, hvilket rummer tiltag i
forhold til at udvikle undervisning i klasserumsledelse. De
skal jo klædes på til det her allerede i studietiden.
I forliget bag den nye bekendtgørelse står, at politikerne
lægger meget vægt på, at professionshøjskolerne samarbejder med konservatorierne. Alle er optagede af folkeskolereformen – og det er vi også”.
Charlotte Mejlbjerg sagde, henvendt til rektor: ”Den
ekspertise, der er omkring musikpædagogik, håndværket
omkring det at undervise børn, den findes ude i musikskolerne. Men jeg har ikke hørt dig sige endnu, at I
samarbejder med musikskolerne!”
Rektor svarede: ”Vi samarbejder med musikskolerne! også i forhold til instrumentalpædagogikken”.
Bestyrelsen opfordrede herefter konservatoriet til at tage
initiativ til at stifte et musikpædagogisk forum, hvilket
blev taget godt imod.
Claus Skjold Larsen foreslog at nedsætte et visionsudvalg, der kan forberede et initiativ på det pædagogiske
område. Og man blev enige om, at han mødes med Inge
Bjarke, Lone Gislinge og Birgitte Momme for at afstikke
retningslinjer, og herefter indkaldes øvrige relevante personer til videre drøftelser.
Musik i hjernen og kroppen
Forud for dagens generalforsamling afholdt Dansk
Hørelæreforening sit sidste foredrag. Emnet var ”Musik i
hjernen og kroppen”, og essensen af foredraget var den,
at vi bliver klogere af at spille, synge og lytte til musik,
fordi musik aktiverer hele hjernen. Musikformidler Erik
Christensen fortalte, hvordan forskning viser, at musik
aktiverer opmærksomhed, hukommelse, forventning,
følelser og bevægelse. Og kroppen reagerer med forandringer af hjerteslag og åndedræt.
Foredraget satte et flot punktum for foreningens femten
år lange, frivillige arbejde i musikkundskabens tjeneste. ■
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Dansk Hørelæreforening
Foreningen blev oprettet i 1999 med Amanda
Brandenhoff som formand.
Siden 2007 har Inge Bjarke været formand.
Medlemstallet har gennem årene ligget stabilt
på omkring 60.
Dansk Hørelæreforening har eksisteret som et
upolitisk og frit forum, hvor deltagerne kunne
mødes på tværs af faggrænser til gensidig
inspiration.
Oplægsholderne er kommet fra både Danmark,
Norge, Sverige og England.
Foreningen har samlet deltagere fra hele landet
med en bred repræsentation af både musikskoler, MGK og konservatorier – indenfor EMfaget såvel som instrumentalpædagogikken.
Også den svenske forening ”Musikteori
Forum”, samt EPTA og ESTA har været blandt
samarbejdspartnerne.
Ved foreningens generalforsamling på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
i Odense, fredag d. 26. september 2014 blev
foreningen nedlagt.
Bestyrelsen bestod på dette tidspunkt af:
Inge Bjarke, formand
Amanda Brandenhoff
Lisbeth Buhl
Mikkel Balle Lauridsen
Mette Stig Nielsen
Suppleanter:
Kaja Christensen
Birthe Skou
Karen Valeur
Kasserer: Peder Brandenhoff
Revisor: Mats Ringaby
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4-stabling
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– arrangeret for
begyndere og øvede i alle aldre
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Sofus Kornebæk

Jazzbecifring på
klaver 2

Ska’ vi spille sammen? Spil sammen med
Partitur og stemmesæt
Finn – og alle de andre

Vejl. pris kr. 149,00 (inkl. moms)
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
Se mere på

webshop.ewh.dk

Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms)
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15 satser for variabel besætning
arrangeret for begyndere og øvede i alle
aldre.
A B C · Fætter Mikkel · Ka’ du gætte hvem jeg er?
Jens Hansens bondegård · Puff The Magic Dragon
Norwegian Wood · Polka til Skovstine · Vals fra
”Den glade enke” · Vem kan segla förutan vind
In the Dusk · Gånglåt från Mockfjärd · My Heart
Will Go On · Donauwellen · Wien, du Stadt meiner
Träume · Vuggevise

Finn Kornebæk
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Tormod Vinsand

Vejl. pris kr. 99,00 (inkl. moms)
10 satser for sopranblokfløjte, accordion/
harmonika, guitar, klaver og bas.
Stille nu · New Kwela · Rockeren · Bjældeklang
Reggae Mood · Vi er det musikalske værksted · An
die Freude · Sonate (Mozart) · Blues in C · Joanna

Musikken er af ...
Amdi Riis

Samlet, skrevet og redigeret af
Lise Gerd Pedersen
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Vejl. pris kr. 199,00
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For første gang nogensinde foreligger en nodebog med et bredt udvalg af
Amdi Riis’ melodier. 35 sange fra hele
karrieren, suppleret af fotos, komponistbiografi og – ikke mindst – noter
til samtlige sange. Glæd dig til en
perlerække af klassikere og mindre
kendte sange, der tilsammen tegner
et interessant, musikalsk portræt af
komponisten, som skrev til melodier
til sange som: ”Kammerat med solen”,
”Kys mig godnat”, ”Efter sådn en yndig
aften” og ”Jeg ved et spil om en vej”.
Sangene er gengivet som becifret melodilinje med underlagt tekst.

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). Melodilinje med underlagt tekst.

Ny musikprofil

MUSIKPROFIL styrker nye

læreres netværk i kulturlivet
En ny musikprofil på Læreruddannelsen i Aalborg er skabt i samarbejde med Det
Jyske Musikkonservatorium. De studerende vil kunne undervise på musik-folkeskoler, -efterskoler og –højskoler og får et solidt netværk i kulturlivet.
Af Jonna Toft,
journalist, Periskop

Musik er grundtonen i det fire år lange, nye uddannelsesforløb, som 11 studerende på UCN Læreruddannelse i
Aalborg tog hul på i sensommeren.

At blive efterskolelærer – dét er målet, er Nanna,
Guvanna og Esben enige om
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Den nye musikprofil er skabt i samarbejde med Det Jyske
Musikkonservatorium, og de studerende får over dobbelt
så meget musikundervisning, som hvis de ”bare” havde
valgt musik som linjefag.
”Vi vil gerne styrke forbindelsen mellem musik i skolen
og musik i fritiden,” fortæller uddannelseschef Jesper
Vinther, UCN Læreruddannelse.
”Efter 6. klasse møder børn ikke nødvendigvis musikundervisning mere i deres liv. Med musikprofilen vil vi
skærpe de kommende musiklæreres opmærksomhed
på, at vi har en stor musikkultur også udenfor skolen – i
musikskoler, kulturskoler, aftenskoler, på spillesteder mv.”
Michael Bundgaard, vicerektor på Det Jyske Musikkonservatorium, siger:
”Vi er bekymrede for børns musiktræning i skolen.
Formålet med musikprofilen er dels at uddanne flere
musiklærere, dels at give faget musik et løft.”
Den nye folkeskole er forpligtet til at samarbejde med
det omliggende samfund, bl.a. musikskoler.
”Her skal vores studerende kunne være med,” siger Jesper
Vinther. ”Vi giver dem dybere kompetencer til at gå ind i feltet end på et almindeligt linjefag. De får et netværk i kulturlivet og en viden om, hvor man kan henvende sig, som gør,
at de kan være med til at sætte nye samarbejder i gang.”
Vil skabe mere kultur i skolen
Denne onsdag formiddag er musikprofilklassen i gang
med sangundervisning. De breder armene ud og leger
operasangere, mens de prøver at placere klangen rigtigt
og arbejde med støtte.
Esben Schousboe, 27 år, har arbejdet i en ungdomsklub i
nogle år. Han spiller mest guitar.
nummer 8 • 2014 • modus

”Jeg vil gerne være med til at få mere kultur ind i folkeskolen. Jo mere musik, jo bedre. Det er især de ældre
klassers musikundervisning, der interesserer mig. Drømmen er et job på en musikefterskole,” smiler han.
Nanna Christoffersen, 21 år, er i gang med andet år på
læreruddannelsen. Hun skiftede til musikprofilen, da den
blev oprettet i august.
”Vi får en masse nye samarbejdsflader, fordi musikprofilen samarbejder med konservatoriet, og vi besøger en
lang række andre musikinstitutioner. Det giver et bredt
netværk inden for musiklivet, og det vil jeg gerne tage
med mig ud på en musikefterskole eller folkeskole og
give det videre. Eleverne skal præsenteres for musikskoler
og kulturskoler, så de ved, hvor de kan gå hen og spille
eller synge,” siger hun.
For 20-årige Guvanna George Winston, der spiller klaver
og synger i kirkekor, var det afgørende, at musikprofilen
ikke kræver et meget højt musikfagligt niveau.
”Jeg blev først overbevist ved optagelsessamtalen. Jeg var
bange for, at jeg skulle kunne lige så meget, som hvis man
skal på konservatoriet, men sådan er det ikke. For tiden
lærer vi at spille på de mest almindelige instrumenter, og
jeg øver mig på trommer. Det er ret sjovt,” siger hun.
Skal inspirere hinanden
Det Jyske Musikkonservatorium ligger i Musikkens Hus 4-5
km fra Læreruddannelsen i Aalborg. De lærerstuderende
skal undervises sammen med studerende fra konservatoriet i et modul på 5. semester og arbejde sammen med
dem ved forskellige formelle og uformelle sammenkomster, forklarer musiklærer Christian Vardinghus-Nielsen.
”Vores studerende har en fagdidaktisk indsigt i, hvad børn
kan lære på forskellige alderstrin, hvad de kan motorisk,
og hvad de kan spille. Konservatoriefolkene er stærke i det
kunstneriske og selve det at spille. Vi tror, der kan komme
noget godt ud af at blande dem og lade dem hjælpe hinanden ved fx at være kaniner på hinandens hold,” siger han.
Nogle af musikprofilens forløb foregår i konservatoriets faciliteter, fx multimedie- og studieteknik, og her vil
undervisningsassistenter fra konservatoriet hjælpe de
lærerstuderende til rette.
Michael Bundgaard fra konservatoriet fortæller:
”Vi har forskelligt pædagogisk fokus på de to uddannelser, men håbet er, at de studerende bliver gode til
at arbejde sammen. Vores studerende kan lære noget
om hold –og klasseundervisning af de lærerstuderende.
Hvordan griber man undervisningen an, hvis eleverne
har meget forskelligt niveau? Hvordan samarbejder man
med forældre? De kan bidrage med talentundervisning
og et højere instrumentalniveau, som de lærerstuderende
forhåbentlig bliver inspirerede af.”
Uddannelsen er så ny, at der endnu ikke har været et
konkret samarbejde. Lige efter dette blads deadline
kæmpede de studerende mod hinanden under stor festivitas i et fælles Grand Prix.
modus • nummer 8 • 2014
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Fakta om musikprofilen
Musikprofilen på UCN Læreruddannelse i
Aalborg er den første af sin slags i Danmark.
De lærerstuderende får mulighed for mere end
dobbelt så meget musikundervisning, som hvis
de havde valgt musik som linjefag.
• D
 er undervises i musik på seks semestre ud
af otte, og der er mulighed for yderligere
musikfagligt relevante moduler.
• P å et modul på 5. semester undervises de
studerende sammen med studerende fra
konservatoriet.
• D
 er undervises bl.a. i sammenspil, korsang,
individuelle musikalske færdigheder, musikpædagogik, kulturelt entreprenørskab,
lydteknik og performance. De studerende
skal deltage i læreruddannelsens kor.
• H
 vis den studerende vælger dansk eller matematik som linjefag ud over musikprofilen, kan
han/hun kun få undervisningskompetence i
to fag, musik og dansk/matematik. Vælger
man andre linjefag end dansk og matematik,
kan der vælges to fag ud over musik.
• D
 e studerende skal deltage som ”kaniner” i
de konservatoriestuderendes kor- og sammenspilstræning.
• P raktik kommer til at foregå på musikefterskoler, –højskoler og på folkeskoler, der
prioriterer musik højt.
• D
 en afsluttende bachelor-opgave skal handle
om musikpædagogiske problemstillinger.

Brug for flere musiklærere
Ifølge uddannelseschef Jesper Vinther bliver der brug for
flere musiklærere fremover.
”I nogle fag – musik, fysik, kemi og tysk – kniber det
med, at vi kan uddanne lærere nok. Nogle folkeskoler vil
formentlig begynde at lave talentarbejde indenfor musik.
Her kan vores studerende byde ind med nogle særlige
kompetencer,” siger han.
”Musik er et krævende fag at undervise i i skolen, fordi
det er kollektivt. Børnene kan ikke sidde hver for sig og
øve sig, som de kan i matematik, – de kan jo ikke lukke
ørerne. Derfor må man altid lave kollektive aktiviteter
som sammenspil eller at synge eller danse sammen. Det
kræver meget af læreren.”
De nye, musikglade studerende har allerede tilført læreruddannelsen noget godt:
”Det er godt for hele institutionen at have nogle dedikerede musikstuderende. De har givet hele musiklivet et
løft.” ■
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Udgivelser

SPIL SAMMEN MED FINN
- og alle de andre
10 satser arrangeret for sopranblokfløjte,
akkordeon/harmonika, guitar, klaver og
bas.
Mange muligheder for sammenspil for
begyndere og lidt øvede. Sammenspilsmateriale for C-instrumenter – fra klassisk til
pop.
De første satser kræver ikke de store forudsætninger, og der er en progressiv rækkefølge hæftet igennem.
Skulle man mangle et af de ovennævnte
instrumenter, kan stemmen udføres af
keyboard, violin eller tværfløjte.
Alle satser kan spilles med kun 2 musikere;
melodiinstrument & pianist.

Melodierne er skrevet af Oluf Ring, Povl
Kjøller, Sven Hylleberg, James Pierpont,
Dan Johnsen, Ludvig van Beethoven,
Wolfgang Amadeus Mozart, Kim Larsen og
forfatteren selv.
Forfatter: Finn Kornebæk
Cover: Bolette Marie Madsen
Forlagsredaktør: Finn Kornebæk
Hæfte (24 sider)
Pris: kr. 99,- (vejl.)
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk


DJ

Sneen danser
Nye jule- og vintersange for 0. – 3. klasse i
skole og musikskole.

Forfatter: Birgitte Schade
Illustration: Kirsten Raagaard

Målbeskrivelser, metodiske anvisninger,
lege- og dansebeskrivelser, forslag til sammenspil og kor samt spillestemmer.
Materialet kan anvendes til samarbejde
imellem skole og musikskole, primært med
børn i 6-10-årsalderen.

Pris:
Bog (54 sider) med cd: kr. 240,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

Kapitel 1: Leg, spil og improvisation
Kapitel 2: Julekoncert med de yngste
Kapitel 3: Orkesterspil med de lidt ældre
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RST – Rytmisk Sangteknik
Den eneste rytmiske sangteknik, som ikke
blander klassisk og rytmisk musik!

Målgrupper: Musikskoler, MGK, Konservatorier, Højskoler, Folkeskoler mv.

Et musikalsk og teoretisk overblik – ”det er
simpelt, men ikke let…”.
Bogen har fokus på sangeren som musiker,
det musisk-improvisatoriske og den nye
sangtekniske metodik RST.
En enkel gennemgang af de værktøjer, du
har brug for, uanset om du er begynder,
sanger på højt niveau, arbejder med dig
selv eller er underviser.
De mange øvelser findes også som video/
audio på www.rytmisksangteknik.dk

Udgivelsen er støttet af Statens Kunstråd.
Forfatter: Hans Toft-Olsen
Illustrationer: Jesper Seneca & Hans ToftOlsen
Pris:
Bog (96 sider): kr. 289,- (vejl.)
Kan købes i enhver boghandel eller på nettet.
Forlag: www.advicepublishing.com

DET SPILLER
Rytmisk sammenspil med hele klasser.
Ny tilgang til rytmisk sammenspil med op til
25 elever.
Materialet anviser, hvordan man får hele
klasser til at spille sammen – på under 10
minutter!
Fokus er lagt på sammenspillet – og dét, at
få musikken til at svinge og klinge godt.

mange kontaktoplysninger.

Med et omfattende billed- video- og
lydmateriale bliver musiklæreren grundigt
indført i arbejdsmåder og indstuderingsteknik. Der er også beskrivelse af opstilling,
besætning og arrangementstyper.
Til bogen er knyttet en hjemmeside med

Pris:
Bog (spiralryg, 78 sider) med internetunderstøttelse: kr. 360,-

Målgruppe: fra 4. klassetrin.
Forfatter: Stefan Teilmann Laub Nielsen
Illustration: Janus Flagstad Rasmussen
Foto: Søren Hytting

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

Øget fradrag for fagforeningskontingent
I forbindelse med finanslovsforliget er det vedtaget at øge fradraget for fagforeningskontingent
fra 3000 kr. pr. år til 6000 kr. pr. år. Det betyder, at DMpF´s medlemmer fra 1. januar 2014 kan
trække hele kontingentet fra i skat. I forvejen er DMpF´s kontingent meget lavt i sammenligning med lignende fagforeninger samtidigt med, at vores A-kasse, Akademikernes A-kasse, har
områdets billigste kontingent.

modus • nummer 8 • 2014
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Rytmekons

Kunstnerisk og
pædagogisk praksis
Ny musikeruddannelse
På Rytmisk Musikkonservatorium
i København (RMC) oprettede vi
i 2011 en fælles bacheloruddannelse som erstatning for musiker-,
musiklærer- og musik og bevægelAf Lars Brinck
seslærer-uddannelserne.
Vi ønskede at styrke den kunstneriske dimension på musikeruddannelsen og ønskede
samtidig at udvikle en tæt sammenhæng mellem den
studerendes kunstneriske og pædagogiske færdigheder.
Samtidig ændrede vi optagelsesprøven, som kom til
udelukkende at bestå af en koncertprøve og en samtale.
De hidtidige tekniske, auditive og teoretiske prøver vurderede vi favoriserede bestemt genrer og udtryksformer
inden for rytmisk samtidsmusik, og det stred mod vores
vision om at være kunstnerisk uddannelsesinstitution for
hele det rytmiske musikmiljø – et musikmiljø, som konstant er i bevægelse og nybrud, og hvor genrer krydses
og udvikles dynamisk. Vi valgte at fokusere vores vurdering af studieegnetheden på den optagelsessøgendes
kunstneriske udtryk og dermed styrke det perspektiv, at
kunstnerisk relevante tekniske og auditive kompetencer
er indlejret heri. Ved prøven vurderes dermed, i hvilket
omfang den optagelsessøgende behersker de instrumentale og øvrige faglige færdigheder, der understøtter
musikerens personlige kunstneriske udtryk.
Mange veje til kons
Vi står nu tre år efter med en langt mere mangfoldig
og farverig flok af studerende end vi har været vant til
– både med hensyn til kunstnerisk profil og uddannelsesbaggrund. Mange har fx lært at spille i øvelokalerne
og på live-scenerne og har ikke gået på musikskole eller
MGK. Det betyder naturligvis, at vores opfattelse af,
hvordan man bliver rytmisk musiker, må inddrage måder
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at forstå læring på, som ikke nødvendigvis kræver musikundervisning i traditionel forstand, hvilket igen stiller nye
krav til vores tilgang til den musikpædagogiske dimension på uddannelsen.
Kunstnerisk baseret musikpædagogik
Fra et musikpædagogisk perspektiv ønsker vi at udvikle
en musikeruddannelse med en pædagogisk dimension,
som i høj grad er baseret på den studerendes egne
kunstneriske færdigheder og visioner. En musikpædagogik, hvor forståelsen af egen kunstnerisk praksis og egen
musikpædagogisk praksis på en måde smelter sammen, og hvor den enkelte musikers personlige tilgang
til rytmisk samtidsmusik naturligt rummer skabelse og
formidling af kunst som både komponist, performer og
underviser. I gensidigt befrugtende processer.
I undervisningen i pædagogik og læring tager vi altså i
stigende grad udgangspunkt i udviklingen af den studerendes interesse og forståelse for egne og andres kunstneriske udviklingsprocesser for herigennem at styrke
interessen for, hvordan læring kan siges at foregå. Og
dermed hvad en musikers og musiklærers rolle kan være.
Gennem bachelor-uddannelsens praktikker underviser
den studerende musikere, der gerne vil lære at spille
et instrument og lære at spille sammen med andre, og
samtidig udvikles den studerendes refleksion omkring
kunstnerisk udvikling og musikpædagogik gennem litteraturlæsning, diskussioner og skriftlige opgaver knyttet til
den aktuelle praksis. Bachelor-uddannelsen afsluttes med
en musikpædagogisk eksamen.
På kandidatuddannelserne kan den studerende specialisere sig. Den musikpædagogiske kandidatuddannelse
har vi valgt at vinkle på en måde, hvor mødet med andre
undervisere, musikere og kulturer spiller en væsentlig
rolle i udviklingen af den studerendes musikpædagogiske
nummer 8 • 2014 • modus
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UNGE SYNGER KLASSISK
2015

Ballerup Musikskole afholder landsdækkende

KONKURRENCE

for unge sangere - 13 til 22 år
lørdag 21. februar 2015
kl. 9.30 - 17.00
BALTOPPEN, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup

1. præmie 18-22 år 8.000 kr.
1. præmie 13-17 år 4.000 kr.

Bedste akkompagnatør vinder
Juhl-Sørensens Akkompagnementspris 6.000 kr.

Dommerpanelet består af
Margrete Enevold og Tonny Landy
Tove Lønskov og Henriette Nederby
Du skal synge én dansk sang/romance og én udenlandsk lied/sang/arie på originalsproget
Der stilles akkompagnatør til rådighed
Alle deltagere får skriftlig udtalelse fra dommerne
Tilmelding senest den 4. februar 2015
på www.ungesyngerklassisk.dk
hvor du kan læse mere om konkurrencen

Protektor

Ditte Højgaard Andersen

Arrangementet er støttet økonomisk af Ballerup Kommunes Kultur- & Fritidsudvalg
samt Juhl-Sørensen
Ballerup Musikskole, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, tlf. 4477 3222, musikskolen@balk.dk, www.ballerupmusikskole.dk

Rytmekons
8 praksis og refleksion. I år har de studerende mødt forskellige musikere, som alle har brugt kulturmøder aktivt
i udviklingen af deres musikpædagogiske praksis, og i
december tager 1. årgang til New Orleans. Vi skal møde
og interviewe musikere, deltage i jam sessions, overvære
undervisning og workshops, mm.. Inden studierejsen har
de studerende læst om feltarbejde som forskningsmetode
og har også stiftet bekendtskab med principper for aktionsforskning, pædagogisk projektarbejde, autoetnografi,
mm. Alt sammen med det formål at udvikle deres egen
personlige (og kunstnerisk funderede) musikpædagogiske
praksis gennem fokuserede undersøgelser og refleksioner.
I løbet af den resterende kandidatuddannelse skal de
studerende gennemføre en række musikpædagogiske
projekter bl.a. inspireret af feltarbejdet og musikermøderne, og uddannelsen afsluttes med en omfattende
musikpædagogisk eksamen.
Vi håber med denne tilgang til rytmisk musikpædagogik
at styrke den enkeltes ’dialog’ mellem sin egen personlige kunst og sin undervisning og dermed motivere til en
kunstnerisk baseret musikpædagogik, hvor mangfoldighed er en ressource, og hvor improvisation og uforudsigelighed i mødet med ’det andet’ og ’de andre’ tjener til
inspiration og fortsat udvikling. Vi ved fra aftagerundersøgelser og fra vore tætte netværkssamarbejder med musikskoler, højskoler og efterskoler, at disse kompetencer
efterspørges: Musikere, som også er musikundervisere,
som har en selvstændig musikpædagogisk profil med
stærke projekt-kompetencer og som samtidig forstår
læring og pædagogik i et mangfoldigt og kunstnerisk
funderet perspektiv.
Musikpædagogik som daglig praksis
At diskutere og udvikle pædagogiske ideer, som knytter
sig tæt til en så karakteristisk og på mange måder flygtig
praksis som musik, har i mine øjne altid været særligt
interessant. Hvorfor det? Jo, for det første undgår man
ikke at forholde sig til, hvad man kan og måske kun kan
lære gennem netop den praksis.
Og for det andet fordi især rytmisk musik som kollektivt
improviseret praksis tvinger os til at overveje, hvorvidt det
at finde på nyt og det at improvisere sammen med andre
kan læres adskilt fra den konkrete kunstneriske sammenhæng. Og hvilken rolle spiller erfaringen? Kan man
fx lære at ’groove’ uden at mærke, hvordan det føles,
når rutinerede groove-musikere viser vejen? Og kan man
adskille det at lære at jamme fra selve det at jamme? Og
hvilken rolle spiller så den mere erfarne jammer?
I dagligdagen på RMC møder vore studerende erfarne
kunstnere, som udviser en dybfølt interesse for de unges
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kunstneriske udvikling. Og når vi samtidig vil uddanne
kunstnere, som også interesserer sig for pædagogik og
læring og skal kunne undervise, sættes spørgsmålene fra
før på spidsen: Hvad lærer man om læring og pædagogik ved at gennemføre en kunstnerisk uddannelse? Kan
vi gennem en mangfoldig og kunstnerisk baseret tilgang
til alle konservatoriets aktiviteter kombineret med særlige
forløb med fokus på pædagogik og læring uddanne de
studerende til at videreføre den interesse, de dagligt møder for personlig kunstnerisk udvikling, så den kommer
andre og kommende kunstnere til gavn?
Jeg mener vi er på vej i en frugtbar og spændende
retning med hensyn til, hvordan vi kan forstå musik og
læring. Og jeg er overbevist om, at Rytmisk Musikkonservatoriums forskning og udviklingsarbejde kan bidrage
med væsentlige kunstneriske og pædagogiske perspektiver i udviklingen af det musikpædagogiske felt.
Lars Brinck er lektor, ph.d., forsknings- og udviklingsleder
på Rytmisk Musikkonservatorium, København ■

Stillingsannonce

Natur og Udvikling

Musikfaglige leder
Unge og Kulturcenter

Halsnæs Kommune søger pr. 1. marts 2015 en engageret, dygtig og udviklingsparat musikfaglig leder, som
kan være med til at skabe og udvikle kommunens nye
Unge og Kulturcenter med ansvar for den daglige drift af
musikskolen.
Den nye musikfaglige leder skal ligeledes være med til at
etablere partnerskaber og sikre tæt samarbejde mellem
Unge og Kulturcenter og folkeskoler.
Kontakt Unge og Kulturcenter leder Christian Solholt,
telefon 21 62 07 41, mail. chrso@halsnaes.dk
Ansøgningsfrist fredag den 19. december 2014

Læs mere og se flere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk
Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk/job eller til
Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
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Stillingsannonce

Kolding Musikskole – ”Verdens bedste musikskole
for børn og unge” – søger pr. 1. marts 2015 ny
administrativ leder/souschef
Kolding Musikskole er en velsmurt og velfungerende musikskole med fokus på faglighed, rum-melighed og nytænkning. Her er altid mange bolde
i spil med interne og eksterne aktører, og vi lægger vægt på, at både vores ansatte og vores elever og samarbejdspartnere i alle hense-ender har
et positivt indtryk af os som institution.

Kolding Musikskole har:
•	landets bedste service-, administrations- og
lærerstab
•	landets bedste fysiske rammer i Kolding og i
Christiansfeld – inkl. egne rytmiske og klassiske koncertsale
•	en fantastisk opbakning fra Kolding Kommune
•	ca. 1500 unikke elever i musikskolen, på
talentlinjen og på MGK Center Sydjylland
•	et tæt samarbejde med kommunens øvrige
kulturinstitutioner
•	et tæt samarbejde med folkeskolen og privatskolerne
• vores egen musikbørnehave
•	stor synlighed i befolkningen og fokus på de
sociale medier
• egen festuge og nytårs/gallakoncerter
•	en top-engageret musikskolebestyrelse og
støtteforening
•	tre motiverede og engagerede koordinatorer
for indskolingen, talentlinjen og MGK
•	ønske om altid at udvikle os og gøre det
endnu bedre
•	brug for et effektivt og dynamisk ledelsesteam med musikskolechef og souschef

Stillingsbeskrivelse for administrativ
leder/souschef
Du får ansvaret for:
•	sekretariatet og økonomien på Kolding Musikskole og MGK Syd. Herunder husbudget på
Riis Toft og for vores lokaler i Søsterhuset i
Christiansfeld
•	overordnet skemalægning inkl. hold og orkester/sammenspilsaktiviteter
•	personaleledelse for service- og administrationspersonale samt to-tre faggrupper blandt
musikpædagogerne
•	at være stedfortræder for musikskolechefen
og indgå som sparringspartner med musikskolechefen omkring skolens pædagogiske
udvikling og den daglige ledelse

Yderligere oplysninger om musikskolen og stillingen fås ved henvendelse til musikskolechef Jens
Bloch – tlf. 2942 5181.

Venlig hilsen
Jens Bloch
Musikskolechef & MGKSYD

Ansættelse i forhold til gældende overenskomst.

Kolding Kommune
By - & Udviklingsforvaltningen

Ansøgning inkl. bilag indsendes via
http://www.kolding.dk/ledige-stillinger
senest d. 9. december 2014 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler ventes gennemført tirsdag
16. december 2014 på Kolding Musikskole og
indeholder også personprofilanalyse.

Vi forventer du har
•	et lyst humoristisk og åbent sind med lyst til
at indgå i fællesskabet
•	ledelsesmæssig og/eller fagrelevant uddannelse/erfaring
•	dokumenteret sans for effektivitet og nytænkning
•	evnen til at holde skruen i vandet og være
åben for nye indfald
•	evnen til at sætte dig ind i administrative systemer, både kommunale og dem vi selv hitter på

Telefon 79 79 10 40
Mobil		 29 42 51 81
E-mail jebl@kolding.dk
www.koldingmusikskole.dk & www.mgksyd.dk
Følg os på Facebook og YouTube

Vi glæder os til at modtage netop DIN ansøgning.
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MUSIKERSTOLEN DER VOKSER MED BARNET

INTROTILBUD

> 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

Intropris: 1.850 DKK pr. stk.
1.480 DKK u/moms
(Normalpris 2.250 DKK / 1.800 DKK u/moms)

Spar yderligere 25%: 1.387 DKK pr. stk. ved køb af 20 stole
1.100 DKK u/moms

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

Introduktionstilbud gælder ved bestilling inden 31.12.2014 - vi tager forbehold for trykfejl
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