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Leder

Ole Helby

LANDSMØDE

2014

Lørdag d. 26. april 2014 afholder DMpF ordinært landsmøde. Samme dag afholdes der gruppemøder for musikskolelærere og andre musikundervisere, musikskoleledere
og mellemledere samt tillidsrepræsentanter.
Landsmødet, der afholdes hvert andet år, er foreningens
øverste myndighed. Mellem landsmøderne ledes foreningen af bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter
og de rammer, landsmødet har fastlagt. De faste punkter
på landsmødets dagsorden er helt afgørende for foreningens fortsatte drift, da de fastlægger de økonomiske rammer for foreningens virke. Uden en beslutning
på landsmødet ville det ikke være muligt at opkræve
kontingent. Bestyrelsen ville heller ikke have hjemmel til
at bruge penge uden et godkendt budget. Landsmødet
er derfor på mange måder foreningens organisatoriske
omdrejningspunkt, der udstikker de overordnede retningslinjer for de kommende års arbejde. Ændringer i
foreningens vedtægt, der populært sagt er foreningens
grundlov, kan kun finde sted, hvis de er vedtaget på et
landsmøde med ¾ flertal af de afgivne stemmer.
Man kan sige, at landsmødet er foreningens organisatoriske maskinrum, hvor en række for foreningens
drift nødvendige beslutninger skal tages. For de valgte
i foreningens bestyrelse og udvalg er landsmødet det
sted, hvor ”der slås søm i” og gøres status over de foregående års politiske arbejde. Det er dog værd at bide
mærke i, at DMpF´s vedtægter er udformet således, at
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alle foreningens medlemmer har mulighed for at deltage
i landsmødets diskussioner og være med til at træffe
beslutninger.
På dette års landsmøde stiller bestyrelsen forslag om
at nedsætte et vedtægtsændringsudvalg. Baggrunden
herfor er, at bestyrelsen finder, at vedtægten trænger til
en kritisk gennemgang, dels med hensyn til sprogbrug og
forståelighed, dels for at sikre en strømlinet og ubureaukratisk ramme om foreningens arbejde. Særligt ønsker
man at sikre en bedre sammenhæng mellem den økonomiske ramme og foreningens drift. Forslaget er under alle
omstændigheder en god anledning til en bred drøftelse af
rammerne for foreningens arbejde.
I forbindelse med landsmødet kommer vi også ind på
strategien for overenskomstforhandlingerne i 2015 og
for det videre arbejde med folkeskolereformen. Det
er de store linjer i forhold til overenskomstforhandlingerne, som billedet tegner sig i den indledende fase, der
lægges frem til drøftelse. Ude i alle landets kommuner
er man lige nu i fuld gang med at udfylde de rammer,
som folkeskolereformen fastlægger for det forpligtende
samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen. Nogle
steder sker der meget, andre steder knap så meget. På
landsmødet er det behovet for politisk opfølgning og
strategier for udviklingen af sammenhængen mellem
undervisningen i folkeskolen og undervisningen i musikskolen, der kommer i fokus. ■
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Musikskolebesøg

Besøg på
Gladsaxe
GLADSAXE
Musik- og
Billedskole
MODUS har besøgt Gladsaxe Musik- og Billedskole for at overvære et pilotprojekt om samarbejde mellem musikskole/folkeskole, og møde
nogle af de musikpædagoger, som allerede er
dybt involveret i dette samarbejde - med alle de
udfordringer det frembyder.
Af Dan Johnsen
FOTO: KIA HARTELIUS

I sidste udgave af MODUS (nummer 2 · 2014, red.)
bragte vi en artikel om Gladsaxe Kommunes udviklingskonsulent, og hans arbejde med at bygge bro mellem
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?

Folkeskoleeleverne kommer fra en 5. klasse
på Mørkhøj Skole, og de får undervisning på
musikskolen mandag til onsdag og på hjemskolen torsdag og fredag i tidsrummet 9.00-13.00.
Klassens 25 elever og deres lærer har valgt temaet “Forår”, og projektet munder ud i to forestillinger der vises for forældre og andre elever på
hjemskolen.
Program for koncerten:
• Velkomstsang
• Forårssang m. rytmegruppe
• Trommegruppe & stomp
• Cup-song
• Dansegruppe m. Rytmerør
• Forårssang m. rytmegruppe
De medvirkende musikundervisere:
Rikke Schou Olesen (RSO), (kor/sang/grundskole)
Jørgen Gjesing Jensen (JGJ) (olietønder/trommesæt/steelbands)
Jens Minke (JM) (elguitar/elbas/improvisation/hørelære/musikkælder/kor).
Desuden mødte vi musikskolens tillidsrepræsentant, Steffen Blume (SB).

musikskole og folkeskole - og nu vil vi gerne høre om
musikundervisernes konkrete oplevelser i forbindelse
med implementeringen af samarbejdet med folkeskolen
– altså: Forsøge at belyse arbejdet med kommentarer fra
de musikskolelærere, som i praksis underviser folkeskolens elever.
nummer 3 • 2014 • modus

MODUS:
• Lad os tage udgangspunkt i nogle spørgsmål, som
mange musikskolelærere stiller i forbindelse med
den nye Folkeskolelov:
• Hvad skal vi med skolereformen?
• Hvilke muligheder, udfordringer og bekymringer
ser vi i forbindelse med at skulle undervise i nye,
ukendte rammer?
• Hvordan er perspektiverne, set i forhold til et
tættere samarbejde med folkeskolen?
JM: ”Jeg tror helt sikkert, at vi kan bidrage med en
masse gode ting til folkeskolens musikundervisning - og
man kan udtænke mange sjove og spændende projekter
– men hvad er fordelen for os i musikskolerne?
Skal vi udskifte vores undervisning på højt niveau: de
lange forløb med topmotiverede musikskoleelever, som vi
kan gøre meget dygtige – og bytte det med en hel masse
begynderundervisning af elever uden særlige forudsætninger? Så er det efter min mening et dårligt bytte..!
Jeg har stillet lignende spørgsmål til en skoleleder og blev
lovet de bedst mulige arbejdsforhold i folkeskolen – men
vi har jo udmærkede arbejdsforhold i forvejen!
Jeg savner en begrundelse for disse meget grundlæggende ændringer af vores arbejdsliv”.
JGJ: ”Det er jo ikke musikskolen, der er blevet kritiseret
for ikke at fungere – men folkeskolen…”.
RSO: ”Vi har også talt meget om rammerne. Vi har en
rigtig fin musikskole her med meget fine faciliteter og
rammer: lokaler, instrumenter osv. Det er jo blandt andet
derfor, vi har valgt, at folkeskoleeleverne skal komme
herhen på musikskolen. Som grundskolelærer er jeg også
bruger af folkeskolelokaler, og det er altså ikke altid de
bedste faciliteter, vi får stillet til rådighed derude – så min
bekymring er, hvilke rammer vi skal arbejde i. Vi oplever
allerede nu, at vi ikke kan lave vores undervisning i skolens musiklokale, eller lokaleændringer, hvor folkeskolen
meddeler, at det skemalagte, reserverede musiklokale
er optaget, og i stedet får vi tilstillet et klasselokale,
hvor der er beskidt og rodet og f.eks. lige er blevet spist
madpakker. Dette eksempel er måske sat på spidsen,
men jeg nævner det for at minde om, at når de nuværende forhold for den decentrale undervisning er vanskelige – selv om musikskolens ledelse gør et stort arbejde
for at få bedre rammer - så er det svært at forestille sig,
at vi skulle kunne opnå bedre lokalefaciliteter i den nye
folkeskole. Der er også hele spørgsmålet om adgang til
de nødvendige instrumenter og andre vigtige redskaber
til en god, professionel musikundervisning”.
JGJ: ”Man kommer jo også til at mangle kontakten til
sine kolleger, når man arbejder ude på skolerne, og det
modus • nummer 3 • 2014

”When I`m Gone”.

vil jeg kalde et tilbageslag for lærersamarbejdet og sammenholdet”.
RSO: ”Man føler sommetider, at man står med hatten
i hånden, og skal be´ om lov til at udføre sit arbejde
– og det tror jeg kan blive forværret, når endnu flere
forskellige interessenter skal deles om lokalerne.
I forbindelse med det projekt, vi er i gang med for
øjeblikket, oplever vi en fantastisk engageret, dygtig,
medlevende klasselærer – men det kan vi ikke altid satse
på; vi kan ikke lægge undervisningen an på skolelærernes velvilje. De er også presset; de har jo også svært ved
at forestille sig, hvordan tingene vil forme sig til næste
skoleår, og hvordan vi skal tænkes ind i lokaleplaner og
lignende – det er en stor mundfuld”.
Her udspandt der sig en debat om det svært begribelige i,
at der skulle kunne findes det nødvendige antal brugbare
lokaler til yderligere musikundervisning på skolerne med
tanke på alle de andre nye aktiviteter, skoleloven lægger op
til – samtidigt med, at lærerne skal forberede sig på skolen.
JM: ”Lad os prøve at se positivt på tingene: qua skolesamarbejdet kommer vi musikskolelærere ud på skolerne,
bliver ”kendte ansigter”, og kan eksempelvis få større
søgning til vores musikskolekor. Det er også noget af det,
vores udviklingskonsulent betoner. Det mener jeg er en
vældig fordel på den måde, at de unge mennesker kommer til at kende os via for eksempel rytmisk sammenspil
og på den måde får lyst til at gå til elguitar i musikskolen
– men hvor skal vi putte de elever hen? Der er ikke plads,
de kommer på venteliste. Og så har vi slet ikke talt om de
familier der ikke har råd til at betale næsten 400 kroner
om måneden for, at deres barn skal gå til instrumentalundervisning!”
JGJ: ”En anden fordel kunne være, at man kommer til at
arbejde sammen med nogle kolleger, man ikke tidligere
har samarbejdet med – så på den led vil det internt kunne
styrke musikskolen.”
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Musikskolebesøg

Jens Minke, Rikke Schou Olesen og Jørgen
Gjesing Andersen taler med MODUS.

8 På dette sted drejede samtalen ind på det faktum, at
mange musikskolelærere slet ikke var interesserede i at
undervise hold med måske helt op til omkring 28 elever –
ligesom der var bred enighed om, at mange musikpædagogiske metodikker slet ikke er udviklet til hverken hele
eller halve folkeskoleklasser.
I øvrigt mente man, at det vil kræve en hel del efteruddannelse før musikpædagogerne kan stå klar til at møde de
nye udfordringer den højere grad af inklusion frembyder.
MODUS:
I Gladsaxe Kommune er der tilsyneladende ret fine
muligheder for samarbejdsprojekter?
SB: ”Kommunen har bevilget en pulje til at igangsætte
pilotprojekter med henblik på at indsamle erfaringer, og
en enkelt folkeskole har selv finansieret køb af undervisning fra Gladsaxe Musik- og Billedskole. Det må betragtes som værende meget positivt, at vi ikke har skullet
finde midler til disse pilotprojekter i Musik- og Billedskolens egen økonomi. Det er også positivt, at man i Gladsaxe Kommune har oprettet en ny stilling som udviklingskonsulent for netop at fremme og udvikle samarbejdet
mellem musikskole og folkeskole.”
MODUS:
Er det en fordel at kunne læse timer så tidligt på
dagen?
RSO: ”Personligt kan jeg godt se en fordel, men også
nogle ulemper: hvis vi kunne læse undervisningen
tidligere på dagen, ville det medføre, at jeg som småbørnsmor ikke skal stresse hjem for at nå at hente børn,
inden børnehaven lukker, men jeg kan også risikere at
mit arbejde er fordelt ud over hele dagen f.eks. med
undervisning fra 9.00 til 10.00, 10.00 til 11.00, derefter
soloelever om eftermiddagen og til sidst mit kor om afte-
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nen. Sådan en helt urimelig arbejdsdag er meget svær at
kombinere med et godt familie- og privatliv.”
MODUS:
Vi kommer ikke udenom at tale økonomi – er I
bekymrede i forhold til de kommende ansættelsesforhold og aflønninger?
SB: ”Hvis vi opholder os lidt ved det aktuelle pilotprojekt,
vi nu har igangsat – og som jeg har fulgt ganske tæt –
kan man sige, at det er bygget op om en timepulje, en
”akkord”, om man vil; vi skal udføre en undervisning,
som skal munde ud i et færdigt produkt - en forestilling.
Det, i kombination med en høj grad af frihed til afpasning af lektionerne, gør det til et attraktivt projekt for lærerne. Det vurderer jeg er en fornuftig ansættelsesform.”
MODUS:
Er der indlagt timer til planlægning og evaluering,
eller er det ”rene” konfrontationstimer?
JM: ”Det er jo nogen af de diskussioner vi har haft – i princippet var tidsrammen lagt (klokken 9.00-13.00, red.), men
vi har frihed til at afpasse lektionerne, så der for eksempel bliver tid til at afholde de to koncerter om fredagen.”
SB: ”Aftalen er af typen: Her er et antal timer, som teamlærerne selv kan administrere. Man skal ikke på forhånd
udvikle et færdigt produkt og materiale, men gør det på
stedet under hensyntagen til elevernes ønsker og idéer.”
MODUS:
Men da det er et pilotprojekt, må der være behov
for nogle timer til evaluering?
RSO: ”Ja, men der er egentligt ikke afsat timer til evaluering og planlægning.”.
nummer 3 • 2014 • modus

Steffen Blyme.

at ”hvis der ikke er tilstrækkeligt mange interesserede, vil
der blive hentet folk udefra.!”
JM: ”Når man får det at vide samtidig med, at vi føler os
presset på arbejdstid og dalende elevtal, er det jo svært
at sige nej. Jeg oplever, at vi bliver presset fra flere sider
samtidig.”

SB: ”Vi kunne godt have ønsket os en pulje til sådanne
formål – men det blev der ikke åbnet mulighed for.”
JM: ”Bortset fra det er jeg godt tilfreds med, at vi selv
har kunnet styre dette forårsprojekt – hvordan det skal
skrues sammen, hvornår eleverne holder pause etc. Jeg
forventer, at ledelsen siger: ”Vi har givet en pose penge/
projektet er afviklet/alle er glade/fint!”.
Det andet projekt, musikskolen udbyder til folkeskolen, ønsker jeg til gengæld ikke at deltage i: Her er det
helt klart defineret at eleverne skal undervises i stomp,
musikforståelse, nodelære og iPad (Garage band, red.),
som ikke mange har erfaring med, og hvis det skal være
seriøs undervisning af tre-fire 5. klasser, 75-80 børn på
en gang, vil der her være behov for nogle ekstra timer til
forberedelse”.
JGJ: ”Det projekt skal foregå på hjemskolen, eftersom vi
ikke har store nok lokaler på musikskolen. Du løber ind i
en del logistiske problemer, når 75 børn skal lave stomp
sammen - hvor skal alle de murerbaljer komme fra..? Du
er slemt på den, hvis der ikke medvirker nogle meget
engagerede folkeskolelærere.”
SB: ”Netop dette andet projekt har en karakter, der adskiller sig på indholds- og forberedelsesområdet. Her var det
netop, at vi kunne have ønsket os en pulje af timer til
ekstra forberedelse – der skal forberedes/udvikles materiale – måske endda undervises i fag man ikke normalt
underviser i. Når man står med en større gruppe børn i
ukendte rammer, kunne man forestille sig, at der skulle
bruges tid på at tilrette undervisningsmaterialet undervejs.
Flere lærere havde vist interesse for dette forløb - men har
valgt det fra grundet uklarhed om de aflønningsmæssige
rammer, samt at man har vurderet, at forberedelsesarbejdet ikke har kunnet holdes indenfor den forberedelse,
der ligger i selve aflønningen. Disse timer varetages så af
lærere udefra. Dette mener jeg er en lidt ærgerlig situation, da jeg naturligvis allerhelst så vores egne lærere kom
ud på skolerne og gjorde sig værdifulde erfaringer.”
Skoleprojekterne er blevet udbudt til de nuværende ansatte på Gladsaxe Musik- og Billedskole som et tilbud om
teamsamarbejde med en medfølgende bemærkning om,
modus • nummer 3 • 2014

SUMMA SUMMARUM:
Musikskolelærere kan sagtens forstille sig nye muligheder
i fremtidens musikskole, men har også en række bekymringer, trods den kommunale velvilje:
• frygten for en senere arbejdsdag
• usikkerhed omkring rammerne for arbejdet ude på
folkeskolerne
• de praktiske forhold: lokaler/instrumentarium
• økonomien/aflønningen
”What`s in it for us?”
Helt grundlæggende må man sige, at musiklærerne
erkender, at den nye lov ikke er skabt til ære for musikskolerne, men er et forsøg på at løse nogle problemer i
folkeskolen – og selv om man positivt vil gå ind i samarbejdet, skal der kæmpes benhårdt for at bevare musikskoleundervisningens kerneværdier! ■

Kursus i musik og bevægelse
For musikpædagoger
Fredag den 13. juni kl. 9-15

Musikalsk samvær skaber rum af glæde, fantasi og nærvær
Kursusindhold:
Du får ide`er til bevægelseslege, eventyrsange, remser og instrumentlege til de 0-5 årrige.
Kursusinstruktør:
Musikpædagog, forfatter og komponist Gitte Gregersen.
Pris:
Pris 1250 kr. incl. sangbog og cd Tryllestøv for de mindste
Kaffe/te, frugt og sandwich er inkluderet i kursusprisen.
Kursussted:
Det lille Musikhus Brolæggerstræde 14b 1211 K
Kursusstedet ligger i hjertet af København og er et inspirerende
væksthus for musik.
Tilmelding:
Send en mail til Gitte Gregersen og oplys navn, adresse, mobil, og
EAN nr., hvis I ønsker en elektronisk regning. gregerseng@gmail.com.
Yderligere information:
Mobil 23 42 58 42
www.gittegregersen.dk
Musikkufferten På rejse med Tryllestøv, som er er det sidste skud på
stammen i tryllestøvsuniverset, vil
blive præsenteret på kurset.
Med kufferten vil man som musikpædagog kunne samle sin børnegruppe
til musik & bevægelse og tage dem
med på en rejse – med Tryllestøv.
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Sang, spil & bevægelse

På rejse med
TRYLLESTØV
En stor, gul metalkuffert spækket med
lækre materialer og sange; repertoire
til mere end et helt år i musikskolens
småbørnsundervisning! - Det er svært
at få armene ned, når man som materiale-hungrende musikpædagog møder
Gitte Gregersens Tryllestøv-univers.

Af Kirsten Brunbech
FOTO: ERIK OG MATILDE NORSKER

Der bliver drysset en stor håndfuld tryllestøv og musikmagi
over deltagerne, når Gitte Gregersen udfolder sit musikalske univers. Uanset om det er små vuggestuebørn eller voksne pædagoger, forstår hun at fange sit publikum
og tryllebinde forsamlingen med sine fantasifulde sange,
der alle er meget mundrette og med gode melodier.
I en brostensbelagt baggård i det indre København ligger
“Det lille Musikhus”. Her har Gitte Gregersen lejet sig ind
for en dag for at holde inspirationskursus for pædagoger.
Som erfaren og kreativ musikpædagog har hun gennem
mange år udgivet et hav af sange både på noder og
cd, og det sidste skud på stammen er en syv kilo tung
musikkuffert, hvis indhold i dag skal åbenbares for de
fremmødte kursister. MODUS er kommet på besøg for at
få et kig i kufferten.

8

”Musikkufferten, som jeg kalder ”På rejse med tryllestøv”, er blevet til på opfordring af nogle af de mange
kursister, jeg har haft gennem mere end tredive år.
Mange har spurgt, hvordan man skaffer alle de materialer, jeg bruger. Nogle har jeg lavet selv, og nogle har jeg
købt rundt omkring. Og så besluttede jeg, at nu vil jeg
sætte en produktion i gang. Jeg har altid gjort meget ud
af at have materialer som har sjæl; at de handskedukker
og ting, jeg bruger, appellerer til børnene og har et udtryk. Det er også tit materialerne, der har inspireret mig,
når jeg har skrevet musikken.
Den store gule musikkuffert er fyldt med hånddukker,
heksehat, tryllestav, raslehøne med æg, et stort spindelvæv og meget mere. Og når jeg stiller den på gulvet, så
har jeg allerede fat i børnene”.
nummer 3 • 2014 • modus

Bukke Bruse.

Når Gitte Gregersen underviser, veksler hun mellem at
vise med sit kropssprog, hvad deltagerne skal gøre, og
at fare hen til klaveret for at ledsage sangene med et
inciterende akkompagnement, som hun udfører uden
at flytte fokus fra eleverne. Hun er en god performer og
meget bevidst om de virkemidler, der skal til for at fange
de små (og store) elever i musikundervisningen. Det
handler om at være nærværende, kunne gribe situationen og improvisere over stoffet, og det kan kun lade sig
gøre, hvis man kan alle sangtekster og akkompagnementet udenad. Der skal dramatiseres, leges og opbygges
suspense (som i en anden Hitchcock-film).
Stemmens virkemidler skal man ikke underkende,
forklarer hun kursisterne. Dynamik, klang og tempo er
vigtige ingredienser, når man skal fange og fastholde
deltagerne. Hun understreger sin pointe ved at begynde
at fortælle et eventyr med lav, monoton stemmeføring uden mimik! Alle kan se, at det ikke fungerer.
Uanset, om man arbejder med musik eller sprog, er
grundelementerne de samme. Byggeklodserne er: rytme,
melodi, puls, tempo, klang og dynamik, forklarer musikpædagogen.
I alle de sange og lege, hun har udviklet, bruges disse
seks grundelementer hele tiden i afvekslende variationer.
Musikken har en stærk sprogstimulerende effekt. Den er
både et middel og et mål på samme tid, mener hun.
”Når jeg har lavet denne kuffert, er det også for at styrke
modus • nummer 3 • 2014

forskoleundervisningen på musikskolerne. I mange år har
forskolen skullet undervise rigtig mange børn med et par
tørklæder, lidt rasleæg og en tromme hist og pist, men
det er vigtigt, at forskolen har kvalificeret materiale; der
skal være energi i materialerne. Mange forskolelærere
har efterspurgt det”.
Bukke Bruse
Det norske folkeeventyr om De tre Bukke Bruse og den
farlige trold under broen vækker børns fantasi og trang
til uhygge og gys, mener Gitte. Hun har udviklet et omfattende koncept, der anviser, hvordan en gruppe børn
lige fra vuggestue til børnehaveklasse kan synge, spille
og lege dette eventyr. I kufferten er der alle de nødvendige remedier: De tre geder, trolden og broen udført i
træ, et tæppe, der ligner græsset og floden – og musikinstrumenter til tolv børn, så alle kan spille med imens
læreren fortæller historien. Hun har komponeret nogle
søde melodier til eventyret og har indlagt talekor for alle
deltagere:
”Dér sidder trolden, og han er tem’lig gnaven,
og det er ik’ så sært, for han har ondt i maven”.
Også troldens kendte ord er med som talekor:
”Hvem er det, der tramper på min bro?” - ”Nu kommer
jeg og æder dig!”

8
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Sang, spil & bevægelse
8 Instrumenterne, der ledsager fortællingen og sangene,
er rasleæg, køller og såkaldte ”snorkeklodser”; to små
stykker træ, omviklet med sandpapir. Når man gnider
klodserne mod hinanden, lyder det som troldens snorkelyde.
En vigtig pointe er, at man ikke skal vejlede børnene verbalt, men gennem legen og kropssproget vise dem, hvad
de skal gøre, forklarer Gitte. Hun siger for eksempel:
”Schh, nu sover trolden” og lægger stille sine køller ned,
(hvorpå børnene automatisk gør det samme), i stedet for
at sige: ”Nu skal I stoppe med at spille og være stille!”
På den måde bliver hun i legens og fantasiens univers
hele timen igennem. Og det er en af hemmelighederne
bag succesen, når man underviser små børn, erklærer
den erfarne musikpædagog.
”Hvordan kan du blive ved med at lave så mange gode
sange?”
”Det har været en helt vildt inspirerende dag!”
Udbryder et par af pædagogerne ved dagens slutning.
”Nu må I ikke gå frustrerede herfra og tænke, at I nok
ikke kan huske alle sangene og idéerne, når I kommer
hjem. Hvis I bare udvælger en eller to ting, som I kan
gå hjem og prøve af med børnene, så er det fint”, siger
læreren.

Bogmesse.
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? Gitte Gregersen

Forfatter, komponist og musikpædagog.
Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Underviser på Køge Musikskole og afholder kurser
i hele landet.
Har i samarbejde med kollegaen Hanne Eir udgivet
følgende bøger på forlaget Dansk Sang:
Musikhåndbogen ”Musikken spiller en rolle”, samt
sangbøgerne ”Tryllestøv”, ”Mer’ Tryllestøv” og
”Tryllestøv for de mindste”.
Gitte Gregersen har også udgivet bogen ”Jul under
jorden” - og i efteråret 2013 lanceret Musikkufferten ”På rejse med Tryllestøv”.
Læs mere på hjemmesiden: www.gittegregersen.dk

Hun skelner nøje mellem inspirationskursus og egentlig
efteruddannelse. På et inspirationskursus skal man ikke
kunne det hele.
Men på Køge Musikskole har hun oprettet en toårig
efteruddannelse for pædagoger. Uddannelsen rummer
både teori og praksis. Nogle dage har pædagogerne deres
børnegruppe med, og Gitte Gregersen kommer også ud
i institutionerne og giver supervision dér. Denne efteruddannelses- indsats har hun fået DR’s Bolero-pris for i 2004.
På BogForum
Fjorten dage senere møder jeg igen Gitte Gregersen. Hun
står på en lille stand på Bogmessen med sin Musikkuffert.
Det er forlaget Dansk Sang, der udgiver hendes sangbøger, men hun står selv for udgivelsen af Musikkufferten
sammen med datteren, Mille Rude, der håndmaler hver
eneste kuffert med et motiv fra Bukke Bruse.
Gitte syr selv, pakker, laver edderkoppespind og så videre.
Der skal meget benarbejde og ihærdighed til for at sætte
sådan et projekt i søen.
Al musikken er indspillet på cd af Tryllestøvorkesteret,
der også tager ud til institutioner og biblioteker for at
optræde med sangene.
På BogForum vil de i dagens anledning give en lille
koncert. Men på den lille stand er der kun plads til to af
de seks musikere i orkesteret. Det er sangeren Jeanette
Frederiksen og guitaristen Peter Bjørn Rasmussen. I den
store hal i Bella Centeret er de oppe mod store kræfter,
da de med deres inciterende børnesange forsøger at
trænge igennem lydmuren.
Foran den interimistiske scene står lille Nova på tre år.
Hun er helt henført og danser og synger begejstret med,
mens travle voksne haster forbi på jagt efter næste gode
bogkup. ■
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SOUNDPAINTING
Hvad er Soundpainting?
Soundpainting er et tegnsprog, som man bruger til at kommunikere med sin musikgruppe. Med Soundpainting kan du hurtigt
komme igang med det vigtigste: at spille sammen og lave musik
- uanset hvilke instrumenter, genrer eller niveauer du arbejder
med. Soundpainting kan bruges til bla.: træning af sammenspil,
styring af form i musikken, introduktion til improvisation, træning
af opmærksomhed, fælles opvarmning.

Ketil Duckert

Sagt om Soundpainting
• Soundpainting er genialt som træning i musikalske grundelementer som fælles puls, dynamik og intonation. – Rikke
Schelde, underviser
• Soundpainting som metode rammer lige der hvor leg og
læring mødes […] og man bliver faktisk en bedre elev og
underviser. – Lene Simonsen, souschef
• Soundpainting viser […] nye veje for udvikling af sammenspilsfærdigheder. – Lars Brinck, lektor i musikpædagogik og
læring

For workshops og efteruddannelse
kontakt Gustav Rasmussen og Ketil
Duckert: info@soundpainting.dk
6166 1086 | 2621 7095

Hvad får du ud af bogen?
• en indføring i hvad begrebet sammenspil er og hvordan det
kan trænes
• et intuitivt værktøj, der kan bruges selvom man kun kender
ganske få tegn
• en metode, der opfylder en række af folkeskolens "Fælles Mål" for musikundervisningen
Kommende
på en involverende, nem og sjov måde.
aktiviteter
• 15 øvelser, der målrettet træner forMusikskolernes
Dag
skellige aspekter af sammenspil som
i Tivoli 2014
du kan bruge med det samme.
Musik i Tide
Showcase 2014 (L

Gustav Rasmussen

Se mere på
soundpainting.dk

MS)

Det store virtuel
le
Danmarkskor (D
R)

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Sammenspil og
improvisation med

Soundpainting

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Sammenspil og improvisation
med Soundpainting
Vejl. pris kr. 299,00
Bogen henvender sig til alle musikundervisere – fra
indskolingen til konservatorieniveau – med idéer til udvikling af
sammenspillet uanset genre, ensembletype og niveau. Derfor
kan bogen bruges af både korlederen og gymnasielæreren, og
til både strygerorkestret, bigbandet og børneensemblet.
Afsnittene om sammenspilsøvelserne og Soundpainting er
illustreret med en række videoeksempler, der tilgås fra bogen.

Unge Stemmer

Med 4. klasse til

MASTERCLASS
Af Malene Wichmann

En 4. klasse skulle trylles om til et kor på
årets Masterclass på Den Jyske Sangskole

FOTO: PETER SKJOLD

I Herning Musikskoles foyer er ti børn ved at gøre sig klar
til sang. Til daglig går de i 4. klasse på Herning Friskole,
men i dag er de til den årlige Masterclass i Unge Stemmer på Den Jyske Sangskole. Normalt er det sangskolens
egne kor der medvirker ved masterclassen, men for første
gang er en klasse udefra inviteret med.
”Nu skal jeg trylle 4. klasse om til et kor,” siger korlederen Dorte Bille til de mange organister, musikpædagoger
og musikstuderende, der sidder klar på tilskuerrækkerne
med blokke og kuglepenne klar.
Hun har mødt børnene en enkelt gang, men kender dem
ellers ikke.
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Et udgangspunkt for Dorte Bille er, at rammen for sangen
skal etableres fra første sekund.
”Jeg præsenterer dem for en fast struktur, som de kommer til at møde hver gang de er til kor. Det er både en
mental og fysisk ramme” forklarer hun senere.
”Rammen skal være forståelig og fast, så børnene kommer til at føle sig trygge i den, og den skal kunne etableres
uden at jeg skal bruge for mange ord på det fremover. Hvis
ikke der er en ramme, vil nogen børn afsøge grænserne,
imens andre trækker sig. Det er helt bevidst, at jeg har
stillet stole frem i en halvcirkel. Det er en base vi vender
tilbage til, efter vi har været på gulvet eller ved klaveret.”
nummer 2 • 2014 • modus

Plastre og bodylotion
Kortimen begynder med, at Dorte Bille har fået et usynligt plaster på fingeren, og skal have det rystet af. Snart
er alle børnene i gang med at ryste både hænder, næser
og storetæer, for de genstridige plastre er ikke sådan at
slippe af med. Bagefter skal der smøres fiktiv bodylotion
på hele kroppen, og efter en tur rundt i lokalet, hvor der
bliver kørt bus med motorlyd på læben og et usynligt rat
i hænderne, er børnene klar til en goddag-remse.
”Jeg hedder Dorte, og jeg kan godt li’ æbler,” lægger
Dorte Bille ud. Snart har vi hørt om Emilie der elsker
heste, Klemens der godt kan lide fjernsyn, og Clara der
er vild med slik.
Næste aktivitet er endnu en goddag-sang, hvor gruppen
spørger om navnet på én i kredsen. Børnene skiftes til at
synge deres svar solo, hvorefter alle gentager det.
”Men man behøver ikke at synge. Man må også godt
rappe sit navn”, siger Dorte Bille, og det vælger én af
drengene at gøre. Senere, efter der er sunget farvelsang
og klassen er sendt ud til forældrene, forklarer hun, at
hun gav børnene lov til at sige teksten for at give dem
noget ”elastik.”
”Det er vigtigt at møde dem hvor de er,” forklarer Dorte
Bille.
Hun har heller ikke noget imod, at unge sangere indimellem tager sig en pause i kartoffelsæk-stil – bare de ved
hvornår det er tid til at sætte sig frem på stolen eller stille
sig med fødderne i sangposition igen.

”Jeg er begyndt at angribe sangen med øje på flere
forskellige intelligenser eller læringsstile, i stedet for at
synge 15 forskellige sange med børnene. I begyndelsen
er man bevæbnet til tænderne, og har en masse med,
men nu varierer jeg arbejdet med hver sang mere i stedet,” siger hun.
Lige meget om det er en skoleklasse, et spirekor eller det
trænede MidtVest Pigekor tilrettelægger Dorte Bille undervisningen ud fra kontrasterne lyd og stilhed, kraftigt
og svagt, hurtigt og langsomt, solo og tutti, lys og mørk
samt høj og dyb.
Èn af kursisterne påpeger bagefter, at børnene fra 4.
klasse næppe havde været så rolige som de var, hvis det 8

? Dorte Bille

Dorte Bille er uddannet AM’ er, og har været
ansat som lektor i musik ved læreruddannelsen i Skive indtil 2008. Hun har været dirigent
for MidtVest Pigekor siden 2000, og er bl.a.
forfatter til bøgerne ”Kormetodik” og ”Årets
gang i spirekoret.”

Flere intelligenser i spil
I Dorte Billes kortime er der mange skift. Der bliver
sunget siddende, der bliver sunget stående, der bliver
sunget kraftigt og svagt. Hun flytter klassen over til
flyglet og tilbage i halvcirklen. De rapper, synger, snakker
om teksterne, og laver ”Jeg har fanget mig en myg” som
kanon med bevægelser, hvor de to grupper i hver deres
rundkreds går skiftevis til højre, venstre, ind imod midten
og tilbage igen. Til sidst når de også at notere rytmen
til ”Myggen” på tavlen. Men selvom der sker meget i
timen, har Dorte Bille sat tempoet ned gennem sin lange
karriere som korleder, fortæller hun.

?

Masterclass på Den Jyske Sangskole.
Årets Masterclass i Unge Stemmer på Den
Jyske Sangskole i Herning fandt sted d. 1-2.
marts, og havde temaet ”Ny energi i korprøven.” Årets undervisere var Panda van Proosdij, Lone Gislinge, Peter Hanke, Dorte Bille og
Linda Vilhelmsen.
Læs mere på www.denjyskesangskole.dk.
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8 havde været en almindelig time, og Dorte Bille medgiver,
at det kunne mærkes, at de var på udebane.
”Nogle børn er mere larmende, men det afgørende for
at flytte koret eller klassen fra A til B er korlederens indstilling. At man signalerer, at man vil noget med timen og
tager det musikalske projekt alvorligt,” siger hun.

Der må gerne være rum for improvisation, men de store
linjer skal være tænkt på forhånd.
”Det er en god idé at lave en repertoireplan og en plan
for hvad man skal nå igennem i løbet af året. Det giver
også korlederen en større ro,” mener Dorte Bille. ■

? Hvad har du taget med hjem?
Aleksandra Berthelsen, korleder, musiklærer og kandidatstuderende i didaktik
- musikpædagogik:
”Umiddelbart ville jeg mene, at det var for
meget med de tre goddag-aktiviteter Dorte
Bille havde med, men hun brugte dem virkelig godt. Hun fik skabt en tæt relation til
børnene, samtidig med at hun introducerede
forskelligt musikalsk indhold. Hun putter generelt mange elementer ind i undervisningen,
og den teknik kan jeg også overføre til mit
voksenkor. Når jeg har indstuderet en ny sang
kan vi for eksempel snakke om dens rytmer
og trin. På den måde kommer vi omkring
noget sangligt, rytmisk, tonalt og harmonisk
uden at mine korister bider mærke i det!
Jeg lagde også mærke til, at hun var god til
at få de elever med i fællesskabet, som måske
ikke var så positive overfor musikken. Hun
bad én af drengene hjælpe hende med at
flytte tavlen, så han oplevede, at der var brug
for ham. I løbet af timen begyndte han at
synge med.”

Malene Horsfeldt, musikpædagog på
bl.a. Aalborg Kulturskole:
”Når jeg tager ud og laver korworkshops
møder jeg børn som de her, og jeg har allerede brugt noget af Dorte Billes materiale.
At kombinere krop og sang fungerer godt for
den aldersgruppe. Legen med plastret kunne
jeg godt lide, og det var også godt, at hele
opvarmningen ikke foregik i halvcirklen, men
at de også kom ud og køre en tur på gulvet.
Når jeg underviser i kor møder jeg flest børn,
der ikke har korskolebaggrund, så det var
inspirerende at se Dorte Bille arbejde med en
almindelig klasse. Det var fint at opleve, at
det for eksempel godt kunne lade sig gøre
at notere rytmer, selvom hun havde dem for
første gang. Hun havde ikke så mange forskellige sange med, men de bevarede alligevel
koncentrationen, fordi hun varierede timen
med sang og bevægelse.”

Aleksandra Berthelsen.

Malene Horsfeldt.
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Inklusion med Musikterapi

INKLUSION i folkeskolen
med musik og musikterapi
Af Charlotte
Lindvang

I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som
knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige
folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til
at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og indlæringsevne.
I artiklen omtales muligheden for at inddrage musikterapeutiske ressourcer, gennem samarbejde med faggruppen af musikterapeuter og/eller gennem efteruddannelse af musiklærere og musikpædagoger indenfor musikterapeutiske fag.

Krav om inklusion
Regeringen og kommunerne indgik i 2012 en aftale om
at inkludere flere børn med særlige behov i folkeskolens
almindelige undervisning. Inklusionskravet betyder, at
10.000 børn skal flyttes fra specialklasser og skoler over
i den almindelige folkeskole inden 2015. Formålet er,
ifølge regeringen, at flere børn får en hverdag med et
fællesskab i folkeskolen frem for at blive ekskluderet i
specialklasser. Inklusion stiller særlige krav til den enkelte
lærer, til elever og forældre, såvel som til det generelle
miljø i skolen. Som det vil blive uddybet i det følgende
kan musikken få en vigtig rolle at spille i fremtidens inkluderende skole.
Det er positivt at børnene i både 1. og 5. klasse fremover
kan få en ekstra times musik om ugen, samt at folkeskolen, med den nye reform, forpligtes til at samarbejde
med musikskolen. Der bliver brug for såvel kompetente
musik-folkeskolelærere som musikskolelærere i folkeskolen, ikke blot fordi der er flere musiktimer, eller med
henblik på at lave eliteklasser i musik, men også fordi folmodus • nummer 3 • 2014

keskolen skal rumme børn med særlige behov og sørge
for at skabe fællesskab samt et gunstigt læringsmiljø
for alle børn. I den sammenhæng er det værd at være
opmærksom på muligheden for at inddrage en tredje
faggruppe, musikterapeuterne, i opgaveløsningen.
Inklusionsbørnenes særlige behov
Folkeskolens almindelige klasser skal inkludere børn med
særlige behov i undervisningen. De ’særlige behov’ knytter sig til en række vidt forskellige diagnoser som eksempelvis ADHD, Aspergers syndrom, autisme, medfødt
hjerneskade eller tilknytningsforstyrrelse som følge af
omsorgssvigt. For en del af disse børn kan det være vanskeligt at indgå i en almindelig skolehverdag, fordi de har
det svært med mange skift i aktiviteter og personer og
et ofte støjende miljø. Barnet med ADHD distraheres let,
bliver let forvirret og utålmodigt og har problemer med
at holde fokus. Det kan være svært for barnet at indgå
i et socialt samspil, som forudsætter at man kan lytte til
8
andre, vente på tur, afkode de sociale spilleregler m.v.

15

Inklusion med Musikterapi

8 Børn med særlige behov er ofte meget følsomme og sensitive børn, som kan være indadvendte og svære at nå,
og for nogle af børnene skal der ikke så meget forstyrrelse til, før de reagerer voldsomt. Det kan være svært for
de andre børn at forholde sig til voldsomme reaktioner
og det kan skabe utryghed blandt børnene, når nogle af
skolekammeraterne ikke trives og fx er udad-reagerende.
Musikkens rolle i forhold til kravet om inklusion
Der er gode argumenter for at styrke anvendelsen af
musik i forbindelse med ønsket om at inkludere børn
med særlige behov i folkeskolen. Gennem musikken
lærer børnene at lytte, at lytte til hinanden, og at lytte
til sig selv. De udvikler evnen til at samarbejde, både når
det gælder om at være samstemmige og flerstemmige.
I musik arbejdes der bl.a. med fornemmelsen for timing,
puls og rytme, og derigennem kan børnene opnå den
glædesfyldte oplevelse af at mødes i musikken, følges
ad og få noget til at ’swinge’. Børnene får med andre
ord mulighed for at øve sig i at afstemme sig dynamisk
i forhold til hinanden. Musikken kan dermed blive det
inkluderende og interaktive mødested for hele klassens
børn.
Det er også vigtigt at fremhæve musikkens evne til at
fremkalde følelser, spejle følelser og regulere de følelser
som børnene har, samt det forhold at barnets kontakt
med positive følelser understøtter hukommelse, indlæring og velbefindende. Gennem musik får børnene
således en udtrykskanal og et udtryksrum at være i, hvor
deres energi og følelsesliv kan få plads og samtidig blive
reguleret på en hensigtsmæssig måde. Eksempelvis kan
musikken bruges til at berolige og hjælpe børnene ind
i en mere afslappet tilstand. Ligeledes kan musik øge
evnen til at fokusere opmærksomheden, stimulere den
mentale aktivitet og dermed potentialet for at lære nyt.
Neuropsykologen Susan Hart udgiver til efteråret en
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yderst relevant bog i forhold til temaet. Bogen har fokus
på neuroaffektiv udvikling gennem leg og interaktion –
og omhandler vejen til inklusion af sårbare børn i almenklasserne. Der vil bl.a. indgå et kapitel skrevet af musikterapeuter, hvori en række case-eksempler illustrerer,
hvordan musikalske samspil kan fremme opmærksomhed, koncentration, emotionelt samvær og sociale kompetencer i børnegrupper. Her gives endvidere konkrete
ideer til inspiration for musiklærere/musikpædagoger, og
musikterapeuterne beskriver hvilke kvaliteter ved musikalske samspil, der har betydning i forhold til at fremme
trivsel i gruppesammenhænge og dermed inklusion af
sårbare elever.
Musikterapeutisk kompetence i folke- og musikskoler
I Danmark er der endnu relativt få erfaringer med at
samarbejde med musikterapeuter i skolesammenhænge.
Skolelederne og musikskolelederne kunne overveje mulighederne for at ansætte musikterapeuter, der med en
5årig uddannelse fra Aalborg Universitet har ekspertise
i forhold til at arbejde med børn med særlige behov og
børnegrupper med komplekse problemstillinger. Musikterapeuter vil kunne anvende deres kompetence i vejledning og supervision af musiklærere og musikskolelærere,
og de vil kunne bidrage til at løse nogle af inklusionsproblemerne ved at samarbejde med musiklærerne i udvalgte, specifikke arbejdsopgaver i folkeskolen. Musikterapeuter har fokus på musikkens relationelle, regulerende
og kommunikative potentiale og kan bidrage med
ekspertise i forhold til at arbejde med grupper såvel som
det enkelte barn i en gruppe. Det er vigtigt at have øje
for, at nogle børn har brug for, at der er fokus på deres
særlige og individuelle behov, og at der fortsat er brug
for en professionel indsats i forhold til at imødekomme
disse, netop for at muliggøre at fællesskabet inkluderer
alle og ikke kun de velfungerende børn.
nummer 3 • 2014 • modus

Musikterapeuter kan også være med til at skabe opmærksomhed omkring det daglige lydmiljø, som påvirker både
lærere og elever. Støj stresser både børn og voksne, og
positive forandringer af lydmiljøet, herunder bevidst brug
af lyde, musik og stilhed, bør medtænkes i opbygningen
af fremtidens folkeskole.
Musikterapeutisk efter/videreuddannelse
Der er også mulighed for, at musiklærere/musikskolelærere opkvalificeres med musikterapeutiske kompetencer,
med henblik på at varetage de foreliggende opgaver i
folkeskolen og musikskolen. Aalborg Universitet i København udbyder en eftervidere-uddannelse, PROMUSA
(Professionsrettet Musikanvendelse), som er et toårigt
forløb på deltid, tilrettelagt som weekend-undervisning.
Uddannelsesforløbet består af en række fag som er
håndplukket fra musikterapiuddannelsens bachelordel.
Med dette uddannelsestilbud imødekommes et behov hos
forskellige faggrupper for teoretisk og forskningsbaseret
viden om og praksiskendskab til anvendelse af musik til
bl.a. psykologiske og sociale formål. Her kan musiklæreren opbygge sin viden og udvikle sine redskaber i forhold
til at begrunde, tilrettelægge, gennemføre og reflektere
over anvendelsen af musikoplevelser og musikaktiviteter

i arbejdet med bl.a. de målgrupper af børn med særlige
behov som i dag skal inkluderes i den almindelige skole.
Efteruddannelsesforløbet på PROMUSA sætter desuden
fokus på den enkelte studerendes personlige udvikling, og
dermed udvikling af evnen til at skabe kontakt og relationer, hvilket medvirker til at musiklæreren formår at møde
udfordringer og vanskelige inklusionsopgaver med fornyet
personlig styrke, psykologisk indsigt og kreativitet samt en
øget kommunikativ kompetence til at arbejde med inklusion i børnegrupperne, herunder drage særlig omsorg for
de børn (og deres familier) som netop har brug for dette.
Der er gode grunde til at holde fast i efteruddannelse og
kompetenceløft til lærerne, hvilket også er formuleret
som et af regeringens indsatsområder. Mange lærere
føler sig presset og nogle går ned med stress pga. kravet
om inklusion. Midlerne til opkvalificering er givet godt ud
til musiklærere og musikpædagoger, der vil kunne medvirke til større integration af kunst, kreativitet og musisk
kommunikation i skolen og dermed være nøglepersoner
i en heldagsskole, der bestræber sig på at rumme alle
slags børn.
Charlotte Lindvang er lektor v. Musikterapiuddannelsen,
Aalborg Universitet ■

Udgivelse
TRYLLESTØV for de mindste
- sang, spil og bevægelse for børn
Et udvalg af sange fra sangbøgerne ”Tryllestøv” og ”Mer` Tryllestøv” fra henholdsvis
2002 og 2006, samt enkelte nye sange.
Sangbogen indeholder 41 sang- & musiklege, remser, fortællinger om bier, huler, ænder, drømme, bamser, stjerner, mus, fugle,
eventyr, trolde, sørøvere, papegøjer, hekse,
masker, heste, blæsevejr, hundehvalpe, høns,
mørke og mange andre fænomener.

•
•
•
•
•

Den langt overvejende del af sangene har
tekst og musik af forfatterne selv, men der
er blevet plads til enkelte supplerende bidrag
fra Inken Bischoff, Peter Bjørn Rasmussen,
Dan Johnsen, Peter Raabymagle og Ebbe
Lund Rasmussen.
Ved alle sange er angivet aldersgruppe,
legebeskrivelse og forslag til brug af instrumenter og forskellige rekvisitter; ringe,
tørklæder, handskedukker, hynder, tæpper,
træklodser, balloner, bolde, fyrfadslys osv.

Forfattere: Gitte Gregersen og Hanne Eir
Af samme forfattere: ”Musikken spiller en
rolle”, ”Tryllestøv” og ”Mer’ Tryllestøv”
Illustrationer: Mille Rude
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen
Andresen

På den medfølgende cd er alle sangene
indspillet af ”Tryllestøvsorkestret”:

B
 enjamin Koppel/sax
F rede Ewert/keyboard/harmonika
H
 ans Frydendall/bas
J eanette Frederiksen/sang
P eter Bjørn Rasmussen/guitar/charango

Målgruppe: Musik og bevægelse, babyhold,
dagpleje og forældre, daginstitutioner, forskoleundervisning; alle børn i alderen 0-7 år.

Bog (100 sider) gennemillustreret, med cd
Pris: kr. 260,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
Udgivet med støtte fra KODA` s nationale
midler.
DJ
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Musikskoledage i TIVOLI

6.600 børn fejrer jubilæum
for Musikskoledage i Tivoli
Det er nu 25 år siden, elever fra hele landets musikskoler første gang samledes i Tivoli for at give
prøver på deres talenter. Første år var de beskedne 1.300, og siden er deltagerantallet steget eksplosivt. Når musikskolerne i år mødes til jubilæumsfest i Tivoli den 3. og 4. maj, slås alle rekorder. Hele
74 musikskoler og 6.400 børn og unge folder sig ud på 14 scener under Danmarks eneste landsdækkende arrangement for musikskolelever.
FOTO: KIA HARTELIUS

Det samlede deltagerantal i løbet af Musikskoledage i
Tivolis 25 år er helt oppe på 80.000, og forklaringen på
det støt stigende antal deltagere ligger hos de mange
ildsjæle og lærere rundt om på musikskolerne i Danmark.
De mange musikskoleelever fra hele landet har været en
del af Musikskoledagene, der hvert år har budt på fornyelser, og årets program er ingen undtagelse.
Musikalske overraskelser
Gæsterne kan bl.a. se frem til rå rock, swingende bigbands og klassiske symfonier samt jubilæumstale af kulturog kirkeminister Marianne Jelved – og som noget helt nyt:
2.000 børns rekordforsøg med ”Soundpainting”. Hvis
man derudover ser en gruppe børn, der pludselig tager
instrumenter frem og danner et orkester ledet af sjove
håndtegn, så har man oplevet en af de flash mobs, der
dukker op som musikalsk overraskelse rundt om i Haven.
Projektleder for Musikskoledage i Tivoli,
Dan Johnsen, udtaler:
”Årets Musikskoledage er en fejring af 25 års
jubilæet for en god idé. Det er et sjældent syn, at
en musikskolebegivenhed i den grad beviser sin
levedygtighed. Vi forsøger at skabe et spændende
program i Tivoli, hvor så mange ensembler som muligt
får den bedst mulige oplevelse, og hvor dette enestående
udstillingsvindue viser levedygtigheden, frodigheden og
bredden i dansk musikskoleliv.”
Alle genrer fra hele landet
Fra New Orleans-funk og tyrkisk folkemusik til børnesange, ja, der er musik for enhver smag i hele Haven
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til Musikskoledage i Tivoli. Grupperne kommer fra 74
musikskoler på tværs af Danmark, f.eks. klassisk symfoniorkester fra Bornholm, Ballerup Big Band og rocksymfoni fra Hillerød. Alle koncerter finder sted på unikke
placeringer i Tivoli – popgrupper i Harmonipavillonen,
intim klaverscene i Tivolis vinstue, akustiske orkestre i
Koncertsalen, grupper med egne numre ved Dæmonen
og meget mere.
Programchef i Tivoli, Rune Erbs Ledet, siger:
”Det er en stolt tradition i Tivoli, der nu fejrer jubilæum. Vi
er glade for – igennem nu 25 år – at give plads til fremtidens talentmasse til Musikskoledage i Tivoli. Det er altid
en særlig begivenhed, hvor Haven fyldes med musikglade
børn og deres familier og masser af musik og sang.”
Rekordforsøg med soundpainting
Jubilæumsåret for Musikskoledage i Tivoli er ikke kun
rekordernes år på grund af de mange deltagere, men
også fordi 2.000 børn laver rekordforsøg til
Børnenes Rekordbog. Det gør de ved at
skabe verdens største soundpainting-orkester på Plænen. Soundpainting er en måde at
improvisere på i fællesskab, og dirigenterne
Gustav Rasmussen
og Ketil Duckert
skaber musik sammen med alle de
musikalske børn via
håndtegn. ■
nummer 3 • 2014 • modus
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Musikskoledage i Tivoli finder sted lørdag den 3. og søndag den 4. maj 2014
Musikskoledage i Tivoli 2014 i tal
• 25 års jubilæum i år
• 14 scener i Tivoli
• 270 ensembler
• 6.400 musikskoleelever
• 74 musikskoler deltager
• Deltagere i alderen 5-70 år
Udvalgt program på Plænen
• Jubilæumstale ved kulturminister Marianne
Jelved lørdag den 3. maj kl. 14.30
• Søndag kl. 15.00 uddeler DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning, årets musikskolepriser
• Soundpainting lørdag og søndag kl. 16.00-16.45.

modus • nummer 3 • 2014

Musikskoledage i Tivoli
2014 støttes af:
Augustinus Fonden,
Beckett-Fonden, Det Obelske Familiefond, 15. Juni
Fonden, Gangstedfonden,
Lemvigh-Müller Fonden,
Nordea-fonden, Ole Kirk’s
Fond, Simon Spies Fonden,
Toyota-Fonden, Statens Kunstråds Musikudvalg,
Frederiksberg Kommunes Musikudvalg og Københavns Musikudvalg.
Læs mere på www.musikskoledageitivoli.dk
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Rock i Bosnien-Herzegovina

Musikstudie.
Foto: Ota Tiefenbock.

Orhan Oho Maslo.
Foto: Irfan Redzovic.

Musik bryder
grænser ned
Mostar Rock School i Bosnien-Herzegovina bryder etniske grænser. Skolens bosniske,
kroatiske og serbiske elever har glemt alt om deres etnicitet og svære fortid og er
blevet forenet i musik.

Det lyder umiddelbart som en selvfølge, at børn som spiller musik glemmer alt andet og kun koncentrerer sig
om musikken, men det er langtfra en
selvfølge i Bosnien-Herzegovina. Her
har tre etniske grupper, efter krigen
Af Ota
der raserede i landet i 1992-95, fortsat
Tiefenböck
svært ved at finde ud af det sammen.
Et af de ganske få steder hvor det lykkedes, er Mostar Rock School, og det er ikke helt tilfældigt, mener musikskoleleder Orhan Oho Maslo.
”Musik er et godt værktøj til at skabe glæde og samhørighed. Musik virker som en hammer, som skaber et produkt. I vores tilfælde er det at udviske forskelle. Her går
folk nemlig fortsat op i, om de er bosniaker eller kroater
og glemmer, at de først og fremmest er mennesker, siger
Orhan Oho Maslo og tilføjer:
”Vores politikere tror, at hver gang der bliver sat en aktivitet i gang eller brugt penge på den ene etniske gruppe,
så skal der også sættes en aktivitet i gang eller bruges
penge på den anden etniske gruppe. Det er tåbeligt, vi
har jo netop brug for at være fælles om noget, skabe
sammen og glemme vores fortid” , siger musikskoleleder
Orhan Oho Maslo og forklarer, at Mostars berømte bro
forsat deler byen i den østlige del , hvor byens muslimske
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Mostar Rock School.
Foto: Irfan Redzovic.

befolkning bor og den vestlige del, hvor byens kroatiske
befolkning bor.
Hårdt arbejde gav bonus
Mostar Rock School har eksisteret i to år og er et resultat
af Orhan Oho Maslos ihærdige forsøg på at skabe et
sted, hvor unge i Mostar kan lære at spille på et instrument og gøre det på tværs af byens etniske tilhørsforhold. Et arbejde, han begyndte på allerede kort efter
krigens afslutning, men som først nu ser ud til at bære
frugt og have de rammer, der er nødvendige for at drive
en musikskole.
”Vi begyndte allerede i slutningen af halvfemserne, hvor
folk var bange for at tage fra den ene side af byen til den
anden. Dengang var vi af sikkerhedsmæssige grunde
nødt til at hente eleverne i biler med udenlandske nummerplader. Det gik fint, men vi havde ikke de nødvendige
ressourcer til at kunne skabe noget bæredygtigt, siger
Orhan Oho Maslo.
Orhan Oho Maslos bestræbelser ser ud til at bære frugt
nu. Mostar Rock School er i løbet af den korte tid, den
har eksisteret, blevet en kæmpe succes. Eleverne kommer fra begge de etniske grupper i Mostar, men også fra
andre steder i Bosnien-Herzegovina, herunder også de
serbiske områder, og det er ganske enestående.
nummer 3 • 2014 • modus

Gode forhold
Mostar Rock School holder til i Mostars musiksted,
Pavarotti Centret, som er et resultat af et internationalt
samarbejde mellem musikere fra hele verden. Verdenskendte musikere, som Luciano Pavarotti, Bono og Brian
Eno, var fælles om at opføre stedet ved at skænke en del
af deres koncertindtægter til stedet. Musikstedet skulle
sætte gang i Mostars kulturliv igen, da det blev totalt
smadret under krigen. Pavarotti Centret rummer i dag
udover Mostar Rock School også en anden musikskole,
et musikstudie samt en café og er byens absolut vigtigste
sted, når det handler om musik.
Sammenspil er vigtigt
Mostar Rock School har undervisning i guitar, bas, slagtøj,
keyboards og sang og har 65 elever. Eleverne får 1 times
undervisning om ugen, en ugentlig time i musikteori og en
time i musikmanagement hver fjortende dag, hvor de lærer
at markedsføre deres musik. Derudover spiller alle elever i
et sammenspilshold, som hele tiden skifter besætning.
”Vores elever bliver uddannet til at være musikere, det er
derfor vigtigt for os, at de lærer at spille sammen. Med
hvem som helst og hvad som helst,” fortæller Orhan
Oho Maslo.
”Vi kører i fire måneders moduler, hvor vi fordeler eleverne i sammenspilsgrupper og giver dem opgaver i forskellige stilarter. Efter fire måneder holder vi en koncert,
hvor eleverne optræder for hinanden. Efter koncerten
danner vi nye sammenspilshold og starter hele processen
forfra,” siger Orhan Oho Maslo og forklarer, at koncerten
foregår i Pavarotti Centrets Café, men ofte også andre
steder i byen og i provinsen, og at eleverne får et symbolsk beløb for at spille uden for Pavarotti Centret.
”Det er vores måde at vise eleverne, at det godt kan betale sig at investere tid på at øve sig, og at de en dag kan
komme til at leve af musik”, siger Orhan Oho Maslo.
Ikke for alle
Mostar Rock School optager elever mellem 11 og 21 år,
som alle skal i gennem en optagelsesprøve. De heldige,
der bliver optaget, bliver opdelt i tre forskellige niveauer,
hvor de øvede elever er med til at undervise de nystartede. Eleverne betaler kun et forholdsvis symbolsk beløb
for at gå på skolen. Det koster omkring 20 euro (ca. 150
kroner) om måneden at være elev på skolen. Elevbetalingen dækker naturligvis langt fra hele skolens budget.
Det er sammensat af et tilskud fra staten og - for hovedpartens vedkommende - midler fra udenlandske bidragydere, herunder den norske ambassade. Hele projektet
er forankret under den internationale NGO Musician
without borders, som også har et tilsvarende projekt i
Kosovos delte by Mitrovica. Skolen får ligeledes en indkomst ved at udleje sit musikstudie til bands udefra, men
her bliver skolens statstilskud reguleret alt efter, hvor
mange penge skolen tjener på studiet.
modus • nummer 3 • 2014

?

Mostar Rock School samarbejder med Mitrovica
Rock School og det hollandske Rockacademie i
Tilburg og skolen er også interesseret i et samarbejde med en dansk musikskole. Interesserede
kan kontakte musikskoleleder Orha Oho Maslo via
skolens hjemmeside: www.mostarrockschool.org

”Det er paradoksalt, fordi det i virkeligheden betyder, at
det ikke kan svare sig for os at være aktive. Selvom vi gør
vores arbejde godt og får en stor indtægt, så får vi hverken mulighed for at forøge vores aktivitetsniveau eller får
mere i løn, siger Orhan Oho Maslo og tilføjer, at interessen for studiet er stor, og ikke uden grund.
”Vores studie er designet af Peter Gabriel og Brian Eno og
råder over udstyr, som er købt i England. Et godt udstyr,
som blandt andre U2 har indspillet to numre på og Joe
Cocker en af sine plader,” fortæller Orhan Oho Maslo.
Musikskole som et hjertebarn
Orhan Oho Maslo understreger, at hverken han eller
skolens lærere arbejder på skolen for pengenes skyld,
men først og fremmest af idealistiske grunde. De er alle
sammen aktive musikere, som tjener langt flere penge
ved at spille musik end at undervise. Orhan Oho Maslo
har selv en succesfuld musikerkarriere bag sig, som har
bragt ham verden rundt, heriblandt også til København
og Aarhus, som perkussionist med succesbandet Dubioza
Kollektiv. Det betyder, at der hver måned tikker et ganske
betydeligt beløb ind på hans konto i form af royalties. At
droppe karrieren som musiker var dog et helt bevidst valg
for Orhan Oho Maslo. Et valg, som han ikke fortryder.
”De fleste rejser væk fra dette land, hvis de har mulighed
for det. Det er nemt at rejse og skabe sig et bedre liv et andet sted i verden, men jeg vil heller gøre noget for mit land
og kæmpe for vores børn,” siger Orhan Oho Maslo. ■

MUSIKFORBØRN LiNEGAARDMAND

Endagskursus for musikpædagoger/lærere
FRE 30.MAJ+ SESSION
NYT MATERIALE
INSPIRATION

Brolæggerstræde 14

- www.linegaardmand.dk
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Den STRENGE vinter gik sin gang – følg den til dørs med ...

Danske guitarskoler
Akustisk guitar
Den røde tråd 1-3
... af Torben Andersen
Guitarskole i 3 bind.
B-CD-717. Bind 1. Hæfte med cd. Kr. 160,- (200,-)
B-CD-761. Bind 2. Hæfte med cd. Kr. 128,- (160,-)
B-780. Bind 3. Bog med spiralryg. Kr. 224,- (280,-)

Guitarsangbog 1-3
... af Flemming Munkholm Jepsen
Skole i becifringsspil på guitar.
B-680. Bind 1. Kr. 96,- (120,-)
B-681. Bind 2. kr. 128,- (160,-)
B-682. Bind 3. Kr. 128,- (160,-)
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Guitaren
... af Helge Leonhardt og Klaus Birck
Utraditionel brugsguitarskole.
B-513. PDF. Kr. 32,- (40,-)
FM-CD-513. (Mp3-fil) Kr. 32,- (40,-)

Reiffs riffs II af Søren Reiff
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Sologuitar for både de let øvede og de mere skrappe.

Søren Reiff, guitarist, komponist, producer og kapelmester.
Reiff har tidligere skrevet bøgerne Reiffs riffs og Reiffs rytmer.
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adskillige mastercl
asses og
foredrag.

f

af Søren Reiff

af Søren
Reiff

Reiff

Reiff

c# db

e

h

g# ab

f# gb

c# db

5. bånd

af Søren

c

g

af Søren

bånd

riffs
Reiffs
7.

h

f# gb

f

c

d# eb

a# bb

d# eb

a# bb

f# gb

c# db

g# ab

d# eb

e

e

h

g

d

a

12. bånd

e

12. bånd

Efter udgivels
en som solist
den anmelde
af
rroste solo-cd
Funky Flavas
i
cerede Reiff 2003, produi 2004 albumm
Pop bag Baren
et
og barslede
med bogen
Reiffs riffs.

10. bånd

Søren Reiff
anmelderro har udgivet
ste album to
navn –
s i eget
i 2010
2003 Funky Miss you
og
udgivelser Flavas. Efter i
disse
anmeldere har internationa
le
samm
med så
forskelligeenlignet Reiff
som Larry
guitarister
ani, John Carlton, Joe SatriBenson. Scofield og Georg
e

Du kan læse
mere om Reiff
siten: www.RE
på
IFF.dk

Reiffs riffs II

Søren Reiff
har også
mange
igennem
år arbejd
guitarist/kap
et som
fast
elmes
orkestre
på dansk ter i husog er en
e
flittigt benyttv-shows,
diemusiker
tet stuplan. Reiff på internationa
lt
har spille
af cd’er
t på et
samt
og tv. Reiff musik til film hav
har
undervist
de dansk
på
e
ternationalekonservatorier,
musikstævn masterclass ines
og
er.

12. bånd

Folkeskolens Musikl

• ISMN M-6613
1-394-6

ffs

Reiffs ri
ISBN 978-87

-7612-7

16-9

B-CD-

1038

FOLKE

SKOL

ENS

MUSIK

Reiffs rytm

Bog med

cdv

FOLKESK

OLENS

MUSIKLÆ

er

Folkeskolens

MusiklærerFo

Reiff har
blandt
let med
andet spilChaka
Khan, Randy
Crawford,
vid Sanbo Robert Palme
r,
Los Lobot rn, David GarfieDaaf skand omys samt cremeld,
inaviske
solister. n
Det er også
spiller guitar Søren Reiff
som
på
programme
computerGuitarist. t Scarbee –
Funk

rening

Bog med 3

RERFO
RENIN
G

Cd 1

cd’er

NG
RENI
ERFO
LÆR

Reiffs ry
BIEM

© og P

Læs mere
om udgiv
andre releva
elser og
www.soren nte ting på:
www.dans reiff.dk og
ksang.dk

tmer II

2011

FM-CD-103

8

61-97

ISBN 87-77

Søren Reiff,
nist, produ guitarist, komp
cer og kapel
o
meste
Reiff har
tidlige
gerne: Reiffs re skreve
Riffs, Reiffs t bømer, Reiff
Ryt… er guld riffs II og Gode
Råd
værd.

Søren Reiff
har
blandt andet spillet med
Chaka Khan,
David Sanborn
Randy Crawfor , Mike Stern,
mer og cremend, Robert Palnaviske solister. af de skandi-

7. bånd

10. bånd

d

a

f

c

g

d

10. bånd

8-7

Søren Reiff,
guitarist, komponist, produce
r.

3. bånd

f

a# bb

d

a

e

h

c# db

ISBN 87-7612
-141-0

31-29

af Søren Reif

a

5. bånd

e

c# db

g# ab

d# eb

a# bb

7. bånd

e

a

d

EAN 978-87-7612-427-4

M-661

Reiffs rytmer

g# ab

d# eb

c

d# eb

g

d

d

c

a

h

a# bb

g

h

a

f# gb

c# db

g# ab

a# bb

d# eb

f

g

c

d

a

h

e

f# gb

c# db

g# ab

f

g

c

a# bb

d# eb

e

a

d

f# gb

h

f

a# bb

g# ab

d# eb

c# db

a

g

d

c

e

... af Søren Reiff
Elguitarskole i 3 bind
B-CD-578 Reiffs riffs. Kr. 240,- (300,-)
B-CD-865 Reiffs riffs 2. Kr. 240,- (300,-)
B-CD-683 Reiffs rytmer. Kr. 240,- (300,-)
B-CD-1038 Reiffs rytmer 2. Kr. 240,- (300,-)
ISMN
6-5 •

af Søren Reiff

g

d

h

f# gb

c# db

5. bånd

g# ab

3. bånd

f

c

g

a# bb

f# gb

g# ab

c# db

Reiffs

f# gb

a

c# db

e

h

f# gb

3. bånd

g

c

Elguitar

f

c

g# ab

f

f# gb

h

f# gb

d# eb

a# bb

I mange år fast guitarist/kapelRytmegu på,
mester i husorkestre på danske
for både begynde
I Reiffs riffs II præsenteres flere tricks, tips, teknikker og teorier. Også denne bog har fokusitar
tv-shows, samt en flittigt benytre og de rigtig
at du hurtigt skal kunne tage materialet til dig og bruge det i dit spil.
skrappe.
Ofte tror folk,
tet studiemusiker på internatioat springet
barré-greb
fra lejrbålsg
nalt plan.
og vandede
uitar til den
Den første bog i serien Reiffs riffs kom godt rundt i mulighederne med pentaton-skalaerne.
vabler. Men
seje
nej, det behøver rytme-spade er lig
I denne bog tager Reiff udgangspunkt i kirketonearterne.
med besværli
Her
Reiff har spillet på et hav af
ikke være
får du al den
sammen
ge
så pinagtig
Det betyder, at der kigges på uddybende musikteori, skala- og akkordlære – altigennem
grundlæ
t.
cd’er, jingler og lydspor til film
. Du får masser ggende teknik og
grundigt forklaret med rigtig mange riffs og øvelser, skrevet både som noder og som tabulatur.
teori på plads.
af basal viden
og tv-udsendelser.
og så en ordentlig Du kommer et
Stilen, –tonen
hav af stilarter
Søren er autodidakt, men har
portion
musikalsk
være
godt,
lyde
skal
det
–
fraseringen
med
gang
er
denne
også
arbejdes
Der
den samme
tricks og tips.
der er fokus
guitarist,
undervist på de danske konserpå. hvor Reiffs som i den anmelderroste
ikke bare tør, trist teori.
Søren Reiff, producer og
vatorier, musikstævner og ved
riffs arbejder
Reiffs riffs,
men nu er
primært med
komponist,
Jo
det
internationale masterclasses.
længere
Hvordan
solospil på
rytmeguitaren,
ester.
du kommer
Med Reiffs riffs II følger 3 cd’er med masser af øvelser og eksempler, hvor Reiff spiller med,
guitar.
kapelm
ind i bogen,
guitar i griber du det an,
i
og der er
jo mere bruger
samt musik du selv kan øve til. Materialet passer til mere end én bestemt stilart,
det samm
når duår fast guitarist
Begynderen
du material
Reiff har blandt andet spile numm
e står samm e tv-profår enkle forklarin
et på tværs
mang
mere end 3 timers musik.
I
er?
på dansken med
Der arbejdes
af alle stilarternHvord
let med Chaka Khan, Randy
be- flere
samtidigt med ger af det tekniske
e. an
husorkestresamt en flittigt
guitarister,
og
svedeture og til
Crawford, Robert Palmer, David
styr på takler du at spille
er,
og I alle
noget at tænke dejlige drilske detaljer, teoretiske i en ligetil
gramm
akkorderne
Ligesom de andre bøger Reiff har skrevet, appellerer bogens form til, at du vender tilbage
med et
musiker.
skal
og
så
varm
Sanborn, David Garfield, Los
over
spille
selv
studie
tone.
?
allerede tidligt
guitarister
rytmenyttet band, hvor
den igen og igen, og hver gang får en ekstra dosis viden på din mentale harddisk.
på et højt niveau Hvord
i bogen.
På de medfølg
du ikke
af
samt cremen af
Lobotomys,
får
kender
ende cd’er
an
på et hav
øvelser og
numrene
er der over
skandinaviske solister.
Hvordan kan du hurtigt
har spillet underlægeksempler,
110
Reiff
eller
lave
index
og
bliver
r
hvor Reiff
har fuldst
svarende til
variationer
du bedre
jingle
spiller,
spiller med,
og tv. Han
ca. 3 timers
ændigt
og
til cd’er, usikaftildefilm
samt musik
musik, med
En gennem
figurer,rclasses
Søren Reiff udgav som solist
strumenter?hvordan bland hurtig
t at rette
du kan øve
både
tænkt bog,
rytmeguitar
ningsm
e maste
er guitar
til alene.
dine
her
som skaber
mang
den skrappe.
rytmis
i efteråret 2003 albummet
en
bogen
en
holdt
skal
et
egent
naturligt forløb
har
Selv når du
spille?
ligt bedst ke roller ind
er god nok,
ag.
som opslagsv
har
Funky Flavas, hvor anmeldere
I Reiffs
i forho
med basse
Jo, den
og foredr
ærk og inspirati været gennem bogen, med udvikling for såvel
rytmer
øvede ...
har n, tromm ld til det, de sammenlignede ham med så
II får du
kan du vende
begynderenspirer
onskilde.
andre
erne og
masser
som er med masse
idakt, men kontilbage til den
og de meget
.
autod
dere
de andre forskellige guitarister som Larry
e
igen ogtarist
begyn
på guitar
r af ideer af tips
Reiff
ogertricks
igen – lige fra
inde dansk muer.
på, du
for både
fede solo
og løsnin vist
når du
Carlton, Joe Satriani, John Scoren, til
lige
kan bruge
under
Sologuitar sig til alle niveau
gsmodeller
skal
spille den
adskil
ved
du skal
i de disse
orier og tilbland
ber til at
t andet
indspille jamme med
field og George Benson.
gerne blive
servat
situat
redska
henvender
det
scena
folk
guitar i
ioner, du
skal
førsteHar
rier
vner.
med enkle
et studie
Efterfølgeren med titlen
Bogen
gang Khan, Mike
– og det
ofte møde – bogen insikstæ
her er ligeso
Chaka eller
.
ig en bog
er sjovt
skal
r som rytme L.A.Flavas forventes i handlen
i forske
fordi det
spillet med Sanborn, Randyarrangere
her. Her
Her er endel
llige stilart m de andre
guimusik,
guitarroller
David
er det ikke til at lyde
fra Reiffs
at spille
bruges
Palmer,
Stern,
i øve-2008.
r. Sådan
jo med
i de fleste er du kan øve
pen fyldtRobert
le øvelse få helt enkle ting
n af dantil. Alle Crawford,
stilarter.
med
”Man starter ”
og triviel
masser
og creme
øvelseKing
på at
meget.
være!
af øvelse
tekniske
Bogen
Du kan læse mere om udgivelMark r er skreve
med at
samt fokus øve dig rigtig
i tørre,
r, eksem
henvender
t både som
r.
starten
soloer
have læst
spille og
ske soliste
spilleglæden bygning fra
sig både
tabulatur pler og tracksser, koncerter og andre reledrukner
nogle fede
eret til at
nogle af
e
til
soloop
2003
og noder
Alt for tit frasering og
du motiv
Reiffs tidligeden lettere øvede
i efteråret
kunne spilleat bruge de samm
og kanvante ting på:
på
udgav
her bliver
.
re bøger
med
gerne ville
Reiff og
www.REIFF.dk
bog et
er fokus
til deFlavas
Med bogen
for at få Funky
mere skrap
mme og du altid ender
så er denne
cd’englæde og
supergodt.
sidder derhje og synes,
i guitarspil,
et godt pe, og du behøv
til dig, der
i et band
ham udbytte af
viser andre
er ikke
enten
om
spiller
er
under
du
at
alle
du
Reiffs rytme
for
Læs mere reiff.dk &
Reiffs riffs
eller hvis
s inden
også være,gen op på.
r II.
cd’er –
Det kan
kan bruge
på: www. flavas.com
til dine
og igen.
undervisnin
t stil, men
funky
www.
bestem
fraser igen ment at bygge
en
fast til
kan
ideelt funda
ikke låst
, som du
med er
llige tempi
arbejdes
i forske
der her
.
tracks
ting
De
musik
cd og
rytmisk
lgende
genrer i
den medfø
riffs på
Bog med 3 cd’er
r af Reiffs ere af.
inspir
Du får masse
lade dig
øve til og
ærerForening

Bog med

ri
All
t
of
ts
gh

he
ce
du

e
th

o

of

th

ew

or
ks
r

ep

Dansk Sang
B-serien
Gudenåvej
162, DK 7400
ro
du
Herning
www.dansk
ced
sang.dk
res

22

www.dansksang.dk • master@dansksang.dk

nAut
h

pr
oh
rd

d
An

ne
r

r II

orized co
ing, p
pying, hiring, lend

or
perf
ublic

eA
nc
mA

re
co

r

2-716-9

erv
ed. u

Tlf. 97 12 94 52 • Fax 97 12 94 55

ibit
e

d

o
pr

Reiffs rytme
ISBN 978-87-761

w

nd

o
br

cA
Ad

ng
sti

of

s
thi

2 cd’er

Stillingsannoncer

Violinlærer
- Den Kreative
Skole, Fredericia

Vejen Musikskole
søger souschef pr.
01.08.2014.

Se stillingsopslag på
www.vejenmusikskole.dk

Askovvej 7, 6600 Vejen
tlf. 79 96 52 00 www.vejenmusikskole.dk

Den Kreative Skole i Fredericia søger pr. 1 august en violinlærer med et timetal på ca. 6 ugentlige undervisningstimer.
Skemaet forventes at ville indeholde begynder og mellemstadieelever, sammenspil samt initiativer på skolerne i
forbindelse med folkeskolereformen.
Vi efterlyser en fagligt velfunderet underviser med lyst til at
indgå i vores meget aktive strygermiljø og i skolens liv.
Løn efter gældende overenskomst.
Supplerende oplysninger kan indhentes hos skolens leder, Arne
Gaardsted Jørgensen, arne.jorgensen@fredericia.dk eller på
mobil 20855100.
Ansøgningsfrist den 1. maj. Kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 21 og 22.
Ansøgningen stiles til Den Kreative Skole, mrk. Violinlærer,
Kongensgade 111, 7000 Fredericia, eller på mail til skolens
leder.
Den Kreative Skole i Fredericia
underviser 1150 elever i musik,
drama, billedkunst og dans
og har til huse i KulturCenter
Kongensgade 111.

Månedens citat:

“

Jeg er så glad for,
at jeg lever
– og nyder hvert
et øjeblik..!
Charlize Theron
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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

•	
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.

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

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

