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Musikkonservatorierne har til opgave tilsammen at 
varetage den højeste uddannelse i musik og musikpæ-
dagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen 
i Danmark. Musikkonservatorierne skal endvidere udøve 
kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og 
kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for 
deres fagområder.

Denne meget løse opgaveformulering finder man i den 
gældende bekendtgørelse. På tilsvarende måde er musik-
konservatoriernes rammebeskrivelser både rummelige og 
løse.

Grundlæggende er det forkert, at der ikke stilles klart 
formulerede krav til musikkonservatorierne om at mål-
rette deres uddannelser mod det arbejdsmarked, som de 
konservatoriestuderende skal ud i efter endt uddannelse.

Musikskolerne udgør den største enkelte del af dette 
arbejdsmarked. De har eksisteret i mere end 30 år, de har 
i dag egen bekendtgørelse, kommunerne er lovmæssigt 
forpligtet til at støtte musikskoledrift, staten yder refu-
sion til lønudgifterne og som sidste skud på stammen er 
musikskolerne skrevet ind i den nye folkeskolelov.

Alligevel har kulturministeriet og skiftende kulturmi-
nistre aldrig stillet krav om, at musikkonservatorierne 
skal dimensionere og målrette den pædagogiske del af 
uddannelserne, så kandidaterne kan opnå de basale fær-
digheder, man med rette kan forvente af en nyuddannet 
kandidat fra et musikkonservatorium.

Hvis man skal stille sagen på spidsen, er konservatorierne 
ikke fulgt med tiden. Der forskes ikke i musikpædago-
gik, og det kan nok så mange udviklingsprojekter ikke 
erstatte. Hele konceptet bygger på et mesterlæreprin-
cip, som har sin styrke i forhold til de studerendes egen 
udvikling som musikere, men ikke i forhold til at bibringe 
de studerende færdigheder og viden om praktisk pæda-
gogik i en musikskolekontekst. Konservatorierne mangler 
lærerkræfter med stor viden om og erfaring fra musik-
skoleområdet. Lærere der samtidig har tilegnet sig viden 
om teoretisk pædagogik. Generelt skal det musikpæda-
gogiske område have større tyngde og tilføres en større 
del af konservatoriernes samlede resurser. 

Mange erfarne musikskolelærere har brug for efterud-
dannelse, hvis de skal indgå i samarbejde om musikun-
dervisning i folkeskolen. Det forekommer indlysende. 
Mindre forståeligt er det, at nybagte kandidater fra 
konservatorierne har tilsvarende efteruddannelsesbehov 
i forbindelse med både samarbejde med folkeskolen og 
den mere gængse musikskoleundervisning. Det giver ikke 
mening.

Vi må opfordre kulturminister Marianne Jelved og fol-
ketingets kulturordførere til at sikre, at en kommende 
flerårsaftale om de kunstneriske uddannelser under 
kulturministeriet, og ikke mindst fornyelsen af musik-
konservatoriernes rammeaftaler, forpligter musikkon-
servatorierne til at målrette deres uddannelser mod det 
arbejdsmarked, som uddannelserne i realiteten sigter 
imod. ■

Leder Ole Helby

Musikkonservatorierne 
SKAL målrettes
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Interviews

- Tidligere blev den brede musik-
pædagoguddannelse ikke betrag-
tet som så fin, og den var også 
kortere end musikkonservatoriets 
andre uddannelser, men i dag 
kan du blive kandidat i Almen 
Musikpædagogik (AM). Samtidig 

fornemmer jeg, at stort set alle studerende på de øvrige 
uddannelser, dog fraregnet tonemester, komposition og 
kirkemusik, gerne vil have ”hele pakken”, hvilket inklu-
derer musikpædagogik, siger rektor på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium (DKDM) Bertel Krarup.
Uden at ville tage hele æren for den udvikling, under-
streger Bertel Krarup, at han i de 7,5 år, han har siddet i 
rektorstolen, selv har skubbet på for at tænde den mu-
sikpædagogiske gnist – også hos de studerende, der har 
blikket fast rettet mod en instrument-karriere. 
- De studerende har i dag et mere nuanceret syn på deres 
karriere. De forstår bedre end tidligere, at de skal satse 
på et sammensat arbejdsliv, der også involverer det mu-
sikpædagogiske område, siger Bertel Krarup.

Tredobling af AM-ansøgere
Den stigende interesse for det musikpædagogiske om-

råde aflæser han blandt andet i antallet af ansøgere til 
AM-uddannelsen, der er tredoblet i forhold til, da han 
tiltrådte. Senest var der 18 ansøgere til de fem pladser. 
Men interessen for området får ham ikke til at overveje 
et øget optag på AM-uddannelsen.
- Jeg ved godt, at musikpædagogerne synes, vi optager 
for få, men her må jeg slå et slag for, at vi er en elite-
uddannelse - også på det musikpædagogiske område. 
Man skal gennem en benhård prøve for at komme ind 
på uddannelsen, og her må vi ikke ryste på hånden, 
siger Bertel Krarup, der vurderer, at der skal ske meget 
på det musikpædagogiske arbejdsmarked, inden han 
ændrer den beslutning. I øjeblikket viser statistikken, at 
ledighedsprocenten er på cirka ti procent blandt dimit-
tenderne fra AM-uddannelsen på DKDM for året 2013 
(beregnet for dimittender på årgangene 2003-2012), 
mens den gennemsnitlige ledighedsprocent blandt samt-
lige dimittender er 6,9. 

Klasserumspædagogik er et velkendt begreb
Bertel Krarup er helt bevidst om, at skolereformen stiller 
nye krav til undervisningsformen. Klasserumspædagogik 
er blevet et begreb, som de studerende stifter bekendt-
skab med på konservatoriet.

Af Jakob Kehlet  

Hos os er 
musikpædagogik 

et plusord
De seneste år er der kommet en øget interesse for musikpædagogik på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium, men der er ikke umiddelbart planer om at 

udvide antallet af studerende på AM-uddannelsen.
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- Det seneste år har vi skruet op for blusset i forhold til 
at give de studerende faglige tilbud om klasserumspæ-
dagogik. Det fylder ganske vist ikke ret meget, men jeg 
vil gerne fremhæve et samarbejde, vi har med Profes-
sionshøjskolen Metropol, hvor vi netop afprøver klasse-
rumspædagogikken, forklarer Bertel Krarup og erkender, 
at der er et stykke vej, inden DKDM kan hævde at være 
”dækket ind” i forhold til at have udbredt nye pædago-
giske metoder.
- Nu må vi lige se, hvordan skolereformen folder sig 
ud, og hvordan samarbejdet mellem musikskolerne og 
folkeskolerne kommer til at foregå. Lige nu ser det jo ud 
til, at der er stor forskel fra region til region på, hvordan 
man arrangerer sig, siger Bertel Krarup, der under alle 
omstændigheder mener, at instrumentalundervisningen 
stadig skal være en vigtig del af fundamentet i det tilbud, 
som konservatorieuddannede undervisere fremover skal 
byde ind med.
- Man må ikke svække fokus på at lære børnene at spille 
et instrument. Det vil være det samme som at hælde 
barnet ud med badevandet, siger Bertel Krarup.

Ingen videnskabelig forskning 
På forskningsområdet kan Bertel Krarup ikke pege på 
særlige initiativer på DKDM. Det, der kommer tættest 
på, var et ph.d.- samarbejde for nogle år siden med DPU 
(i dag Institut for Uddannelse og Pædagogik – Aarhus 
Universitet).
- Jeg må svare nej til at vi laver videnskabelige forsk-
ningsprojekter på det musikpædagogiske felt. Vi laver til 
gengæld en del udviklingsvirksomhed på det musikpæ-
dagogiske område, og jeg ser god mulighed for at styrke 
indsatsen yderligere, siger Bertel Krarup.
Når DKDM ikke har decideret videnskabelig forskning på 
det musikpædagogiske felt skyldes det især, at der ikke 
er tilstrækkelig bevilling til det, siger Bertel Krarup.
- Men det kan jo ændre sig den dag, der kommer én, der 
har en rigtig god og relevant ide til et ph.d.-projekt, siger 
Bertel Krarup. ■

 

Ledighed blandt  
musikpædagoger  
– svær at beregne!
Det er ikke nogen nem sag, at finde ud af, hvor 
stor ledigheden præcis er blandt musikpædagoger. 
Mange faktorer spiller ind.

Akademikernes a-kasse fører statistik over de 
af DMpF’s medlemmer, der er medlemmer af 
a-kassen – men der kan meget vel være mange 
musikpædagoger, der enten er medlemmer af 
andre a-kasser eller slet ikke er forsikrede. Derfor er 
nedenstående tal forbundet med stor usikkerhed.
Ifølge Akademikernes så ledigheden blandt de 937 
musikpædagoger i a-kassen således ud i februar 
2014, som er de nyeste tal:

Musikpædagoger, 
der er berørt af ledighed

3,8 procent

Musikpædagoger, 
der er fuldtidsledige

2,9 procent

Ledighed blandt dimittender 1,1 procent

Især ledighedstallet for dimittender passer dårligt 
med de tal, som eksempelvis Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium opgiver i vedstående artikel. 
Her nævner rektor Bertel Krarup, at ledigheden for 
dimittenderne på konservatoriet er 6,9 procent for 
de studerende som helhed og cirka 10 procent for 
AM-studerende.

Siden 2005 har der været udarbejdet en årlig 
beskæftigelsesrapport, der redegør for udviklingen 
i dimittendernes beskæftigelse i relation til det 
arbejdsmarked, som Kulturministeriets uddannelser 
uddanner til, men i disse rapporter sondres der 
udelukkende mellem rytmiske, klassiske eller øvrige 
uddannelser, så det er ikke muligt at se særskilte tal 
for dimittender med pædagogiske uddannelser.
Modus har også været i kontakt med de øvrige 
musikkonservatorier i Danmark for at få oplysnin-
ger om dimittend-ledighed, men Rytmisk Musik-
konservatorium har kun tal for dimittendledig-
heden fra 2012. Syddansk Musikkonservatorium 
henviser til tal fra 2011 i rapporten ”Dimittender 
fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under 
Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, 
Innovation og Videregående Uddannelser.” Jysk 
Musikkonservatorium har ikke haft resurser til at 
behandle vores henvendelse.

  Bertel Krarup  
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Interviews

Det musikpædagogiske om-
råde har hårdt brug for, at der 
skabes et mere videnskabeligt 
fundament i Danmark. Der er 
brug for forskere, der på fuld tid 
fordyber sig i og dokumenterer, 
hvad der virker, mener Simon 

Andreas Lindegaard, leder af Ikast-Brande Musikskole og 
formand for lederforeningens bestyrelse i DMpF.
- Vi har brug for at vide, hvad der sker på det musikpæ-
dagogiske område ude i verden, og vi har også brug for 
forskere til at gå vores praksis på området efter i søm-
mene her i Danmark. Det er ikke nok, at vi bare bygger 
videre på de erfaringer, vi har samlet igennem100 år. Vi 
har brug for dokumentation, siger Simon Andreas Linde-
gaard, der mener, at musikkonservatorierne bør stramme 
op og bruge mere tid på at forske og sætte ph.d.-arbejde 
i gang inden for det musikpædagogiske område.
Han stiller sig ikke tilfreds med, at der med spredte mel-
lemrum har været forskningsinitiativer på det musikpæ-
dagogiske felt på Institut for Pædagogik og Uddannelse, 
Aarhus Universitet. Forskningsopgaven påhviler også 
musikkonservatorierne, mener han. 
- I dag uddanner konservatorierne kandidater, så må man 
også kunne stille krav om, at der skal udføres forskning, 
fastslår han og tilføjer, at alt for få af de såkaldte FOKU-
projekter drejer sig om det musikpædagogiske område.
Som et eksempel på, hvor forskningsopgaverne kunne 
ligge, nævner han, at hjerneforskere og musikpædago-
giske forskere måske kunne gå sammen og forsøge at 

kortlægge, hvordan musikpædagogikken kan tilpasses 
børns udviklingstrin.

Ingen studerende i 16 år
Han er også kritisk over for den opmærksomhed – eller 
mangel på samme – som musikskolerne får på konserva-
torierne.
- Vi aftager en rigtig stor andel af de konservatorieud-
dannede i musikskolerne, men den opmærksomhed, som 
det musikpædagogiske område får på konservatorierne, 
står slet ikke mål med det. De fleste kommer ud fra 
konservatoriet uden andre forudsætninger end at kunne 
spille på et instrument – med mindre de har fulgt AM-
uddannelsen eller Brobygningen på Syddansk Musikkon-
servatorium, siger Simon Andreas Lindegaard, der godt 
kunne tænke sig, at konservatorierne gjorde lidt mere ud 
af at præsentere de musikstuderende for musikskolernes 
univers.
- I de 16 år, jeg har været tilknyttet Ikast-Brande Musik-
skole, har jeg ikke mødt en eneste af de instrumentale 
musikstuderende, der interesserede sig for et praktikop-
hold på skolen. Jeg ved godt, at der er 70 kilometer fra 
Aarhus til Ikast, men jeg kan ikke forstå, at der ikke er 
større interesse for at komme ud og møde vores virkelig-
hed og lære noget om vores undervisningsmetoder, siger 
Simon Andreas Lindegaard, der dog har haft en korstude-
rende i praktik og to med baggrund i sang, dans og spil.  

For få med AM eller Brobygning
Han er generelt tilfreds med niveauet hos de kandidater, 

Vi vil høre  
NYT UDEFRA

Af Jakob Kehlet  

Der er brug danske forskere, som kan holde øje med nye internationale 
strømninger inden for musikpædagogikken, mener muskskoleleder.
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der har fulgt AM-uddannelsen eller Brobygningen, men 
dem er der for få af, og de øvrige kandidater fra musik-
konservatorierne mangler ofte forståelse for, hvad det 
kræver at skulle undervise grupper med mange børn.
- Man er nødt til at have et andet syn på undervisningen, 
når man skal undervise flere. Hvis der er otte elever på et 
hold, er det ikke muligt at servicere alle på samme måde, 
som hvis hver enkelt elev gik til soloundervisning. Derfor 
ender det ofte med, at underviseren bliver stresset, hvis 
han eller hun kun har erfaring med at give solounder-
visning og ikke har den fornødne pædagogiske erfaring 
med i bagagen i forhold til større hold, siger Simon 
Andreas Lindegaard.

Fælles sprog
Klasserumsundervisningen bliver også en del af virkelig-
heden for musikpædagogerne i forbindelse med skole-
reformen, og i den forbindelse efterlyser Simon Andreas 
Lindegaard også en større opmærksomhed på at forstå 
folkeskolens univers.
- Vi har brug for et fælles sprog, så vi kan forstå de ter-
mer, der er gældende i folkeskolen, siger Simon Andreas 
Lindegaard.
Men oven på den lange ønskeliste erkender han dog, at 
musikskolerne også selv har et ansvar for, at musikpæda-
gogikken kommer på dagsordenen i fremtiden.

- I sidste ende er det jo os, der underviser de børn, der 
senere hen skal på musikkonservatoriet, så derfor ligger 
der også en opgave hos mig med at gøre børnene til 
gode pædagoger, siger Simon Andreas Lindegaard. ■

Fakta om b-indkomst.dk
• Et system der er LET at anvende – alle kan bruge b-indkomst.dk
•  Ingen efterskat på din B-indkomst – b-indkomst.dk viser dig hele tiden, om du har afsat nok til B-skat og AM-bidrag
• Husker dig på, at du modtager alle dine honorarer
•  Husker dig på at indbetale B-skat og AM-bidrag rettidigt til SKAT – og sparer dig dermed for renter
•  Licens til b-indkomst.dk er 100 % fradragsberettiget, så efter-skat er prisen kun ca. 350-415 DKK for 1 år.
• Gratis 14 dages prøveperiode
• Dit kørselsfradrag beregnes automatisk
• Registrér job & kørsel på under 1 minut – også ”on the fly”
•  Du har altid opdateret dokumentation til SKAT – lige til at printe i pdf-format
•  Viser dig nøjagtig hvad du bør skrive i hvilke rubrikker i din årsopgørelse i forbindelse med din B-indkomst
•  b-indkomst.dk er webbaseret og du kan dermed tilgå systemet overalt – fra din computer, tablet eller smartphone –  

dermed kan du skrive dit job ind, mens du er på jobbet!
•  Giver dig brugbar statistik – fx din timeløn på B-indkomst, timeløn fordelt på flere typer af B-indkomst, fordeling af  

B-indkomst over året, etc.
•  Mulighed for generering af både pdf-rapport over alle din indtægter, kørselsfradrag, andre fradrag, investeringer og  

afskrivninger og også mulighed for udtræk til Excel for yderligere analyse.

b-indkomst.dk lægger 
brikkerne rigtigt for dig
b-indkomst.dk – skræddersyet og unik løsning til alle med B-indkomst

  Simon Andreas Lindegaard  
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Brobyggere

Af Birgitte Antonius
 

FOTO: JESPER ASP

Mandag eftermiddag på Syddansk Musikkonservatorium 
og Skuespillerskole, afdeling Esbjerg. Her har konser-
vatoriet til huse i byens gamle elværk. Der er lyst og 
venligt, når man træder ind af døren og direkte ind 
i konservatoriets Café Ørsted. Der er få studerende i 
caféen, og de, der er, er travlt optaget ved hver deres 
bærbare mac-computer. Til gengæld lyser de røde lamper 
i samtlige øvelokaler, der er optaget af studerende, som 
øver eller har undervisning. Går man lidt afsides fra det 
åbne studielandskab og op ad en snoet trappe, gemmer 
der sig et stort, lyst undervisningslokale. Her er alt fra 
bongotrommer i sprælske farver, tøjdyr og tryllestave til 
violiner i børnestørrelser og andre spændende ting. Det 

er i dette rum, at de studerende lærer at undervise hold, 
lige fra babyrytmik, musikalsk legestue og forskolehold til 
voksenhold. Midt på gulvet er der tegnet en stor cirkel. 
Der er sat skamler frem og nogle små instrumentkasser 
med klistermærker på. Der er gjort klar til en musiktime. 
Lidt efter kommer en af de studerende, Malene Grete 
Nørgaard, ind i lokalet. Uden for døren kan man høre 
børnestemmer, der taler i munden på hinanden. Malene 
skynder sig at tænde for et stykke klassisk musik, og luk-
ker den lille flok fra en 1. klasse ind. Børnene sætter sig 
på deres faste pladser og lytter til musikken.
“Hvilke instrumenter kunne I høre,” spørger Malene, da 
hun efter noget tid skruer ned for musikken. Børnene har 
lagt mærke til tværfløjten, som de tydeligvis kender godt. 
“Nu er det tid til musik,” synger de efterfølgende med 
fagter til. Dernæst er det tid til at se nærmere på in-

strumentkasserne. Malene, der selv har 
tværfløjten som sit instrument, spiller 
“Mariehønen Evigglad”. Et klistermærke 
med en mariehøne er klistret på en af 
kasserne. En pige rækker hånden i vejret. 
Hun kan genkende på musikken, at det er 

ET UNDERVISNINGSLOKALE 
MED SPRÆLSKE FARVER
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hendes instrumentkasse. De tre andre børn synger med 
på de næste tre børnesange og finder tilsvarende deres 
klistermærker. I instrumentkasserne gemmer der sig 
nogle tværfløjter i børnestørrelse, som børnene i løbet af 
året har lært at samle og spille på. Resten af timen øver 
børnene bl.a. blæseteknik og fingermotorik gennem 
sange, fagter og rytmeøvelser. 

Brobygger, musikpædagog og musiker
Musikkonservatoriet i Esbjerg har i mange år haft den 
musikpædagogiske linje som et af sine flagskibe. Tidli-
gere husede stedet AM-uddannelsen, men denne blev 
nedlagt for nogle år siden. I stedet startede den nye 
pædagogiske uddannelse ”Brobygger – musikpædagog 
og musiker”, som er den eneste af sin art i Danmark. På 
trods af, at uddannelsen kun er 6-7 år gammel, er den 

allerede blevet meget populær og har en 
stor søgning.
Docent Kirsten Nielsen er skaber og leder 
af uddannelsen, og hun har udklækket 
mange musikpædagoger fra konservato-
riet igennem tiden.

“På brobyggeruddannelsen er de musikpædagogiske 
kompetencer vægtet lige så højt som musikerskabet. De 
studerende på denne linje får en stor kompetence inden 
for pædagogik, bl.a. holdundervisning af forskellige 
aldersgrupper, lige fra babyrytmik til beboere på et ple-
jehjem. Desuden kan de studerende sammensætte deres 
egen profil. Der er en pæn pulje timer til valgfag, hvor 
en studerende kan vælge mellem en lang række almene 
og mere specifikke fag. Valgfagstimerne kan også bruges 
på flere timer i sit valgfrie speciale,” forklarer Kirsten 
Nielsen.
Uddannelsen, der kan søges i både en klassisk og en 
rytmisk udgave, har to specialer. Det ene fag, Grundlæg-
gende Musikpædagogik (GM), er obligatorisk. Det andet 
fag er valgfrit. Her kan man fordybe sig i eksempelvis et 
instrument/sang, komposition, hørelærepædagogik, bør-
nekorledelse, ensemble- eller voksenkorledelse. Uddan-
nelsen har faget Brobygning som sit hovedfag, hvor man 
specialiserer sig i flere musikpædagogiske og formidlings-
mæssige områder. Her kan de studerende få mulighed 
for at dyrke og udvikle en interesse, f.eks. nye koncert-
former eller udvikling af nye pædagogiske metoder. 

ET UNDERVISNINGSLOKALE 
MED SPRÆLSKE FARVER
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Brobyggere

Marie Egedal, der går på 5. årgang og 
har klassisk sang som sit valgfrie speciale, 
er blevet inspireret til mange idéer igen-
nem årene på sit studie, hvilket hendes 
kommende brobygningsprojekt også vil 
afspejle. 

“Jeg har arbejdet med at bruge børnesange på nye måder, 
bl.a. med dagplejebørn fra Esbjerg. Det er dejligt, at vi har 
frie hænder i faget Brobygning. Hvis man får en god idé 
til et projekt, kan vi videreudvikle den i samarbejde med 
Kirsten. Der er gode muligheder for at finde ud af, hvad 
man gerne vil arbejde med,” forklarer Marie Egedal. 
Som det afsluttende kandidatprojekt er det planen, at 
Marie stadig vil have sangen i fokus, men denne gang 
med demente ældre og senhjerneskadede fra plejecente-
ret Esehuset i Esbjerg. Et projekt, hun allerede er i gang 
med at høste erfaringer i. 
Marie tager hver uge en tur til Esehuset, hvor hun går 
rundt med et klaver fra stue til stue og synger og spiller 
for beboerne. De fleste af dem husker ikke så godt, og 
nogle ligger helt stille i deres senge. Men Marie mærker 
tydeligt, at musikken alligevel påvirker beboerne.
“Jeg bruger de samme sange hver gang og prøver at 
finde ud af, hvor meget beboerne husker. Det er ikke ny 
viden, at demente reagerer på musik. Men hvad sker der, 
hvis man bruger musikken aktivt i hverdagen? Jeg tror, 
det kan skabe en større kontakt med omverdenen, og 
at der kommer flere reaktioner og tilkendegivelser fra de 
demente,” forklarer Marie og kommer med et eksempel 
hun oplevede for nyligt: 
“En dement kvinde kunne ikke rigtigt huske noget fra 
sin barndom. Men da jeg spillede for hende, kom hun til 

at tænke på, at hun selv havde spillet klaver som barn. 
Faktisk var det ifølge kvinden hendes søster, der spillede 
bedre, og at det var søsteren, der lærte hende meget om 
musik.”
Marie planlægger at tage en skoleklasse med på Esehu-
set senere på året, hvor de vil genopfriske gamle sang-
lege sammen med beboerne. 

Pigen med paraplyen
Julie Wieland har rytmisk sang som sit valgfrie speciale, 
og går også på 5. år. Hun har oplevet, at et brobygger-
projekt kan bane vejen for helt nye arbejdsmuligheder. 
Hendes eget brobygger-bachelorprojekt blev til den musi-
kalske børneforestilling “Pigen med paraplyen”, som hun 
i dag turnerer rundt med på bl.a. spillesteder, biblioteker 
og børneafdelinger på sygehuse. 
“Projektet er blevet en del af mig nu. Det er et projekt, 
der har fyldt meget i mit liv, også før selve bachelorpro-
jektet. Jeg har skrevet forestillingen og sangene selv, så 
det er udelukkende mit eget materiale. Det er gennemar-
rangerede sange for et 9-mandsorkester, men vi tager 
også ud som en trio,” forklarer Julie Wieland, der har en 
forkærlighed for popmusikken, men gerne blander andre 
stilarter ind i forestillingen, f.eks. blues, jazz, country og 
rock. På den måde får hun præsenteret børnene for mu-
sikalske genrer, som de måske ikke umiddelbart kender. 
Julie har flere skitser i skrivebordsskuffen til undervis-
ningsbøger og håber, at flere af hendes idéer med tiden 
kan blive til en levevej:
“Studiet handler også meget om, hvem vi hver især er 
som person og om, hvad vi brænder for rent arbejds-
mæssigt. Vi får mulighed for at afprøve vores idéer, både 
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

SA N G B O G E N

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

Grand Prix-sangbogen indeholder mere 
end 90 sange fra dansk og europæisk Melodi 
Grand Prix i perioden 1956-2014, samt et 
par sange fra børnenes Melodi Grand Prix 
(MGP). Melodilinje med underlagt tekst. 

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på 
klaver – 2

–  arpeggiospil
–  4-stabling
–  venstrehåndsakkorder
–  overliggende 3-klange

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på 
klaver 2
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

  

Erik Moseholm
We Came To Play
– historien om  
Danmarks Radios Big Band

Vejl. pris kr. 349,00

Danmarks Radios Big Band er inter-
nationalt berømt og voksede fra en 
spæd start i 1924 som cafémusiker-
ensemble til et big band, som siden 
1992 har været et af Europas bedste 
og største. 

Erik Moseholm præsenterer her en 
velvoksen buket af danske og inter-
nationale jazzmusikere, komponister 
og dirigenter, som i Big Bandet afløste 
hinanden i en lind strøm. 
Nogle af de udenlandske musikere, 
f.eks. Ben Webster, fandt sig så godt til 
rette, at de i længere perioder slog sig 
ned i København. Alt sammen ledsa-
get af succeser, dramaer, ansættelser, 
sparerunder - og fyringer.

Rigt illustreret med fotos af Jan Pers-
son og diskografi af Ole Mathiessen. 
352 sider.

Ska’ vi 
spille sammen?

Sofus Kornebæk

15 satser for variabel besætning
– arrangeret for 

begyndere og øvede i alle aldre

PARTITUR

Finn Kornebæk

10 satser for 
sopranblokfløjte, 

accordion/harmonika, 
guitar, klaver og bas

– og alle de andre

Spil
Finn

med
sammen

NYHED

Sofus Kornebæk

Ska’ vi spille sammen?
Partitur og stemmesæt
Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms)

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

Spil sammen med 
Finn – og alle de andre
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

NYHED

NYHED

Se mere på 

webshop.ewh.dk

NYHED
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8 i timerne og i det virkelige liv, idet mange af os allerede 
har arbejde på musikskolerne.”

Ligeværdighed mellem musikerskab og pædagogik
Instrumentalundervisningen er den samme som på den 
rene musikeruddannelse, dog med en anelse mindre 
timetal. Eksamen på brobyggeruddannelsen er knap så 
lang, da der ikke er helt den samme tid til at opøve et 
stort repertoire, når den studerende har to specialer. Men 
netop ligeværdigheden mellem musikerskab og pædago-
gik er noget, der ligger Kirsten Nielsen meget på sinde.
“Der har før i tiden været en tendens til, at det ikke er 
så “fint” at være musikpædagog i forhold til at være 
musiker. Tendensen er heldigvis ved at vende, så pæda-
gogik og musikerskab bliver mere ligeværdige. I virkelig-
heden giver pædagogik rigtig meget til musikerskabet 
og omvendt. Det at blive en god musikpædagog er et 
livslangt arbejde. Vi skal derfor have kvalitet på højeste 
niveau i både pædagogik og musikerskab,” siger Kirsten 
Nielsen. Hun oplever de studerende som meget bevidste 
om det valg, de tager, når de søger ind på brobyggerud-
dannelsen:
“De studerende ved, at Grundlæggende Musikpædago-
gik er et af de tungtvejende fag på uddannelsen. Pæda-
gogikken er synlig fra dag et. De studerende, der tænker 
at de “bare” vil spille musik, vil i forvejen søge andre 
uddannelser.”

Nicolas Kock, der er docent og underviser i sammen-
spilsledelse og IT på Syddansk Musikkonservatorium, 
er selv uddannet på AM-uddannelsen i 1990. Han har 
hjulpet Kirsten Nielsen med at udforme den rytmiske del 
af uddannelsen. Nicolas har altid haft et musikalsk virke 
som jazzmusiker ved siden af undervisningen og ser en 
tendens til, at flere af de studerende på Brobygning med 
et rytmisk instrument som speciale bliver en del af det 
rytmiske koncertmiljø.
“De rytmiske studerende fra Brobygning integreres mere 
og mere i det rytmiske miljø. Mange af dem har timer 
med de rytmiske studerende fra ensemblelinjen og spiller 
koncerter med dem,” siger Nicolas Kock og fortsætter:  
“I første omgang er der ingen, der søger den musikpæ-
dagogiske linje på MGK Syd. Men ikke desto mindre er 
det en retning, som flere får øjnene op for undervejs i 
forløbet og vælger at skifte over på. Det er samtidig en 
realitet, at der ikke er plads til alle dem, der søger ind på 
f.eks. rytmisk sang. Det handler om at finde nye mulig-
heder og se sig selv i et andet spor. Der er mange nye 
måder at bruge musikken på, hvor man kan finde på nye 
projekter og opsøge et nyt publikum. Jeg oplever gene-
relt, at de studerende har et realistisk billede af dsigselv. 
Nogle vil både stå på en scene som udøvende musiker 
og undervise, og andre igen vil være musikere i traditio-
nel forstand. Der er heldigvis plads til mange forskellige 
typer.”
Selv om Julie Wieland bruger megen tid på at være 
udøvende sanger, var ”Brobygger – musikpædagog og 
musiker” et helt bevidst valg, da hun i sin tid søgte ind 
på musikkonservatoriet. 
“Årsagen til, at jeg valgte denne studieretning, var 
primært, at man kan køre ad to spor. Jeg sy-
nes ikke, at man er hverken mindre musiker 
eller musikpædagog, fordi man vælger at 
specialisere sig inden for begge retninger. 

Brobyggere
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Jeg mener derimod, at det er en styrke at kunne begge 
dele. Det er jo heller ikke sådan, at man behøver at gå 
på kompromis med kvaliteten som hverken musiker eller 
musikpædagog, bare fordi man uddanner sig inden for 
begge retninger,” siger Julie. 

Musikalsk iværksætter
Hos Malene er børnene i gang med at puste rytmer i 
fløjternes mundstykker. Da fløjterne igen bliver skilt ad 
og lagt tilbage i instrumentkasserne, samles holdet ved 
klaveret, mens de synger “Farvel og tak for i dag”. 
Da Malene har fulgt børnene tilbage til deres skole, kom-
mer hun tilbage og tager sin IPad frem for at vise en ny 
app, “Musik for dig, mor og far”, som hun netop har 
udviklet.
“Det er en app, hvor man kan finde kendte børnesange, 
og se fagterne til dem. Der er også andre aktiviteter som 
historiesange og sange, hvor man skal gøre ting på skær-
men ud fra sangens tekst. Det er en del af mit kandidat-
projekt i brobygning,” forklarer Malene, der har lavet 
andre projekter i sin tid som studerende. Hun har bl.a. sin 
faste gang på Odense Hospitals børneafdeling sammen 
med sin medstuderende, pianisten Emil Thorbjørn Møller 
Jensen, hvor de formidler musik til de indlagte børn og 
deres familier. Desuden optræder hun for børn på biblio-
teker med en accordeonist. 
Malene opfatter sig selv som fløjtenist, men hun oplever, 
at hun på Brobygning får redskaber til at formidle sit 
instrument på nye måder og samtidig få en helt anden 
tilgang til instrumentalundervisningen. 
“Uddannelsen giver muligheder for både at være iværk-
sætter og komme med nye inputs til musikskoleundervis-
ningen. Jeg tror også, at vi har meget at byde ind med i 
forhold til den nye folkeskolereform,” siger Malene, der 
bl.a. bruger sin GM-erfaring med holdundervisningen til 
at lave fællestimer med sine instrumentalelever i Fredens-
borg Musikskole, hvor hun arbejder ved siden af studiet.
Kirsten Nielsen oplever, at de studerende, der søger 
Brobygning, normalt aldrig kun har fokus på deres 
instrument, men også er drevet af en lyst til at formidle 
musikken. Både når det drejer sig om undervisning og 
den udøvende del. Og netop formidlingen af musikken 
har gavnlig indvirkning på de studerendes instrumentale 
niveau:
“Det har en afsmittende effekt, når man skal forklare, 
hvad det er, man gør. Det skaber en bevidsthed om mu-
sikken,” siger Kirsten Nielsen, der oplever, at de stude-
rende på de pædagogiske uddannelser har ændret sig de 
senere år:
“De studerende vil i højere grad gerne diskutere pæda-
gogik. De tør også komme med nye idéer og tænke selv-
stændigt. Jeg tror, at det vil ændre musikskellene over de 
kommende år og skabe nye tider, hvor man ikke tænker 
så opdelt i musiker kontra musikpædagog.” ■

VOX-POP

Louise Svane Thomsen: 
Har en bachelor i violin fra musikkonser-
vatoriet i Århus, men tager sin kandidat 
på Brobygger-uddannelsen i Esbjerg. 
Hun har valgt at have ensemblele-
delse frem for violin som sit speciale.

Hvorfor har du valgt Brobygning? 
“Jeg har koncentreret mig om violinen i mange 
år nu og vil gerne koncentrere mig mere specifikt 
om pædagogikken, selv om jeg stadig øver mig på 
violinen. Jeg er også i gang med at uddanne mig 
indenfor Suzuki-violin og underviser på musikskoler. 
Jeg vil gerne have nogle kompetencer inden for det 
musikpædagogiske felt”. 
Hvad har du fået ud af uddannelsen indtil videre?
“For mig er teori ingenting uden praksis. På denne 
uddannelse er der masser af muligheder for at 
prøve ting i praksis. Jeg har kastet mig ud i at have 
musikalsk legestue med 4-årige på en musikskole, 
hvilket jeg ikke havde turdet, hvis ikke jeg var 
begyndt på konservatoriet i Esbjerg, og der fået 
praktisk erfaring med at undervise. Jeg er blevet 
inspireret til at introducere børn for en masse for-
skellige instrumenter og arbejde med at få kroppen 
til at tænke i musik via f.eks. rytmer og puls. På 
uddannelsen lærer man samtidigt, hvor man kan 
finde stof til undervisningen, og hvordan man kan 
formidle det.”

Signe Friis:
Går på tredje årgang på Brobygning, 
og har tværfløjte som sit speciale. 

Hvad vil du gerne arbejde med efter 
endt studie?

“Jeg kunne tænke mig at undervise både hold og 
soloelever og derudover lave formidlingsprojekter. 
Jeg forestiller mig også, at jeg får arbejde flere 
forskellige steder. Hvis jeg bliver boende i Esbjerg, 
kan det være, at jeg skal køre efter nogle undervis-
ningstimer i Kolding. Det er ikke længere sådan, at 
man har en fuldtidsstilling et fast sted eller bliver i 
det samme job for altid.” 
Hvad har du fået ud af studiet indtil videre?
“Jeg synes, at uddannelsen er meget konkret. Der 
er en rød tråd hele vejen igennem studiet, og man 
beskæftiger sig med alle aldersgrupper, lige fra 
baby - til voksenundervisning. Desuden er Kirsten 
god til at spørge os, hvad det er, vi gerne vil arbejde 
med. Hun tager hensyn til vores individuelle behov.”
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Musikuddannelserne

Der er ikke tale om en trist skæbne, som uheldigvis har 
ramt en nyuddannet musiker, når det viser sig, at han el-
ler hun også er nødt til at undervise for at få brød på bor-
det. Det er et helt almindeligt vilkår for mange konserva-
torieuddannede musikere og faktisk også en ambition for 
en dels vedkommende.

Min egen erfaring som studerende ved musikkonser-
vatoriet ligger 10-12 år tilbage. På det tidspunkt havde 
pædagogikundervisningen på musikkonservatoriet et 
tydeligt mesterlærefokus med hovedprioritet på det in-
strument- fag-faglige. Der var tale om et én til én forløb 
hvor den studerende havde et såkaldt ”Kaninforløb”, 
som blev superviseret af en underviser. Dette blev sup-
pleret med to små praktikforløb, hvor den studerende 
overværede nogle undervisningslektioner på en musik-
skole. Den praktiske del af pædagogikundervisningen på 
konservatoriet forholdt sig ikke til holdundervisning af 
instrumentalelever eller sammenspil for nybegyndere - og 

mellemstadieelever. Der blev ikke undervist i formidling 
og kommunikation hverken i teori eller praksis. De ud-
fordringer, som man som færdiguddannet musikpæda-
gog mødte ude på musikskolerne, handlede dog netop 
primært om disse ting. 

Den lidt svage relation mellem musikkonservatoriet og 
musikskolen er der mange forklaringer på. En af dem kan 
illustreres med følgende eksempel: Efter en god præsta-
tion ved 2.årsprøven på et musikkonservatorium blev en 
studerende af eksaminator spurgt, om vedkommende 
grundet det fine resultat ikke ville vælge overbygningen 
”Musikerperformer” - en linje uden pædagogik. Den stu-
derende svarede: ”Jeg vil gerne gå på musikpædagogisk 
linje”. Eksamenslederen reagerede med følgende be-
mærkning: ”Den studerende har af egen fri vilje valgt 
at gå på ”pædagogiske linje” Dette blev efterfulgt af 
spredt latter. Set i bakspejlet var det vel egentlig ikke en 
videre morsom bemærkning fra repræsentanten for en 

Af David Efraim 
Poulsen

David Efraim Poulsen 
Underviser ved Odense Musikskole og MGK-Fyn

Fra MUSIKER til 
MUSIKLÆRER
Er der en uhensigtsmæssig kløft mellem 
uddannelsen på musikkonservatorierne og 
den virkelighed der møder de nyuddannede 
ude på landets musikskoler?
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kulturinstitution, som sender langt hovedparten af sine 
studerende ud til et arbejdsliv, hvor undervisning i en eller 
anden udstrækning bliver en del af levebrødet. Dette lille 
optrin synes at afspejle en enten-eller-kultur, som kan 
medvirke til at skabe afstand til undervisningsmiljøet og 
således bringe de studerende i et måske i virkeligheden 
ikke eksisterende dilemma mellem at vælge enten det 
kunstneriske eller det musikpædagogiske virke. Det kan 
synes ganske paradoksalt, at de studerende gives et 
indtryk af, at pædagogisk arbejde er sekundært, når det 
jo er på undervisningsinstitutioner som MGK og musik-
skoler, at konservatorierne finder deres elevgrundlag. 
Det skal i denne sammenhæng også nævnes, at musik-
konservatoriernes kærneopgave jo ret beset er musikun-
dervisning. Med enten-eller kulturen kan man frygte et 
manglende fokus på den musikpædagogiske udvikling 
generelt på uddannelsesinstitutionen.

Når man taler med nyuddannede musiklærere er det 
tydeligt, at praksisdelen af musikkonservatoriernes pæda-
gogikundervisning fortsat ikke er helt i synk med musik-
skolernes virkelighed. Når det alligevel lykkes mange at 
blive dygtige musikskoleundervisere, skyldes det den en-
keltes nysgerrighed og talent for at undervise. Bagsiden 
af medaljen er desværre at det tager tid og elever, hvilket 
er et unødvendigt spild, som kunne undgås. 

Hvad skal der så til for at holde den pædagogiske ud-
dannelse up to date? Musikskoleunderviserens arbejds-
opgaver er mangeartede ikke mindst nu efter folke-
skolereformens indtog. Det tættere samarbejde med 
folkeskolerne resulterer i nye arbejdsopgaver som fx 
storhold, teamsamarbejde, projektkoordinering, tvær-
faglighed mm. Derfor er der brug for formidlingskompe-
tencer som klasserumsledelse og kommunikation samt 
faglig opkvalificering for at løse de nye opgaver lige så 
godt som den etablerede del af musikskolens virke, fx 
Kor, instrumentalundervisning, sang, sammenspil, orke-
ster, EM, mm.

På ”University College Lillebælt” i Odense har de fynske 
musikskoler fået flere kvalificerede efteruddannelser på 
det pædagogiske område. Disse kurser kan dog kun 
dække en del af det akutte behov for opkvalificering 
på musikskoleområdet. Samtidig har vi på Odense 
Musikskole oprettet en mentorordning, som spreder et 
sikkerhedsnet ud under nyansatte kolleger. Disse tiltag 
kan naturligvis ikke stå alene, og derfor mener jeg, at 
der er brug for at nytænke hele konstruktionen af den 
pædagogiske uddannelse på musikkonservatorierne. Mit 
bud er, at dele af pædagogikundervisningen i fremtiden 
bør foregå i musikskolerne. Det er jo på musikskolerne, 
man har fingeren på pulsen i forhold til arbejdsopgaver, 

undervisningsmaterialer, elevgrundlag, undervisningsfor-
mer mm. Et indspark til at starte debatten kunne være at 
fremsætte et tilbud til konservatorierne om at lave læn-
gere og sammenhængende praktikforløb ude på musik-
skolerne a la gymnasie- og folkeskolernes pædagogikum 
og praktikforløb. I et udvidet sammenhængende praktik-
forløb i musikskolen kunne den pædagogikstuderende 
få mulighed for at gøre egne erfaringer i et realistisk og 
pædagogisk erfarent undervisningsmiljø. 

Musikuddannelser som MGK, musikskoler, kultursko-
ler og musikkonservatorier har for mig at se en fælles 
interesse i at få uddannet musiklærere med de rette 
undervisningskompetencer. Det er derfor afgørende, 
at vi sammen på tværs af uddannelsesinstitutionerne 
påbegynder en seriøs dialog herom. Udvikling af et 
sådant kommunikativt forum vil skabe et øget fokus 
på den pædagogiske uddannelse og derved synlig-
gøre eventuelle mangler. Hvordan man kickstarter dette 
arbejde og dernæst sikrer handlekraft bag ordene, vil jeg 
lade stå åbent. Forudsætningen er dog, at man i stedet 
for et enten (Musiker) eller (Musiklærer) tager udgangs-
punkt i et både og. ■

Kursus i musik og bevægelse 
For musikpædagoger

Fredag den 21.november kl. 9-15

Har du brug for inspiration og ideer til en helt 
anderledes jul i musikskolen

Nye ideer til julekoncerter for de yngste 
Ideer til sange, fortælling, improvisation, 

spillesatser, musiklege og danse

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 Jul 
under jorden samt en hånddukke
Kaffe/te, frugt er inkluderet i 
kursusprisen. Medbring selv frokost.

Kursussted:
Det lille Musikhus Brolæggerstræde 14b 1211 K

Tilmelding:
Send en mail til Gitte Gregersen og oplys navn, adresse, 
mobil, og institutionens navn og adresse samt EAN nr., hvis I 
ønsker en elektronisk regning. gregerseng@gmail.com

Yderligere information:
Mobil 23425842, www.gittegregersen.dk
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På papiret kan det se ud som 
to vidt forskellige verdener: En 
kulturinstitution, der uddanner 
musikere og skuespillere på et 
højt kunstnerisk niveau, og et 
lærerseminarium der har pæda-
gogikken som sit flagskib. Men 
måske er de to verdener ikke så 

langt fra hinanden endda. I hvert fald har Syddansk Musik-
konservatorium og Skuespillerskole (SMKS) og University 
College Lillebælt (UCL) indgået en partnerskabsaftale, hvor 
de bl.a. skal udvikle samarbejdsprojekter og forskning. De 
to institutioner har allerede en række gode erfaringer 
med det tværfaglige samarbejde, der har været i gang i 
nogle år, inden selve partnerskabsaftalen blev underskre-
vet i 2013. 
Der er flere årsager til samarbejdet, men en helt konkret 
anledning satte gang i udformningen af aftalen.
”Da den nye læreruddannelse på professionshøjskolerne 
blev sat i værk, ønskede forligskredsen bag læreruddan-
nelsen, at man skulle samarbejde med konservatoriet 
omkring musikuddannelserne. Samtidig kræver den 
nye skolereform, at der også er musikundervisere med 
baggrund i konservatorieverdenen. Set fra vores syns-
punkt er samarbejdet også godt. Vi kan udvikle konkrete 
uddannelsestilbud og undervisningstiltag samt efterud-
dannelsestilbud. De studerende på SMKS kan få indblik i 
fag som klasseundervisningsledelse og psykologi. Begge 
uddannelsesinstitutioner har faglige ting på deres hylder, 
som den anden part også kan have glæde af. Kort sagt 
er det et gunstigt samarbejde til det fælles bedste,” siger 
rektor på SMKS Claus Skjold Larsen. 

Max Musik til børn 
Samarbejdet har allerede udmøntet sig i to projekter: 
Max Musik og Minisymfonikerne. Projekterne er blevet til 
i et samarbejde mellem SMKS, UCL, Odense Symfonior-
kester og skolevæsenet i Odense. Birgitte Momme, der 
er adjunkt i instrumentalpædagogik og deltager i begge 
projekter, kan mærke, at samarbejdet er blevet mere 
naturligt gennem tiden.
”I starten var det at sidde ved samme bord noget helt 
nyt. Nu kender vi hinanden, og jeg kan bare ringe til 
lektoren i musik på UCL, hvis jeg har brug for faglig spar-
ring,” siger Birgitte Momme.

I forbindelse med projektet Max Musik samarbejder stu-
derende og musikere fra institutionerne om at formidle 
klassisk musik til børn.
Tanken bag Max Musik er, at børn i folkeskolen arbejder 
med musik, og at der skal arbejdes tværfagligt mellem 
kulturinstitutionerne og folkeskolen. Projektet vil derud-
over forsøge at vise, at daglig beskæftigelse med musik 
kan præge børns opvækst. 
”Vores samarbejde skal ikke kun være store forkromede 
projekter, men noget alle kan få udbytte af. I dette 
projekt samler vi bl.a. inspiration til de studerende,” siger 
Claus Skjold Larsen. 
Indtil videre har Vestre Skole i Odense nydt godt af Max 
Musik. Skolens 0. – 3. klasse har deltaget i forløbet, 
hvor eleverne hver onsdag, torsdag og fredag får besøg 
af musikere, musikundervisere og studerende. Onsdag 
indgår lærere fra Odense Musikskole som kompagnoner 
i timerne. Torsdage får årgangene på skift besøg af musi-
kere fra Odense Symfoniorkester. Fredage er delt mellem 
studerende fra UCL, SMKS og andre institutioner, bl.a. 
MGK. De studerende fra UCL laver musikpædagogiske 
aktiviteter med eleverne. Andre fredage står der koncert 
på programmet, hvor musikere fra enten symfoniorke-
steret eller studerende fra SMKS laver koncerter med 
klassisk musik på programmet. 
”De studerende fra SMKS arbejder også med gratis instru-
mentalundervisning i 2. og 3. klasse på Vestre Skole, hvor 
de prøver at undervise hold. Dette giver samtidig de stude-
rende erfaring i, hvordan man kan undervise eksempelvis 
fire klarinetelever på én gang i stedet for den traditionelle 
soloundervisning,” siger Birgitte Momme, der vejleder 
studerende fra SMKS i forbindelse med projektet. 

Minisymfonikerne og fødekæden 
I 2002 udkom en rapport fra Kulturministeriets taskforce, 
der belyste fødekæden for den klassiske musik. Det var 
ikke nogen opmuntrende læsning. Den klassiske musik 
blev af mange opfattet som fremmed og utilgængelig. 
Rapporten opfordrede samtidig til, at man startede med 
at introducere klassisk musik allerede i den tidlige barn-
dom. Men hvordan?
Odense Symfoniorkester tog fat i problematikken i 
samarbejde med SMKS og UCL, og siden 2006 har de 
tre institutioner samarbejdet om projektet Minisymfoni-
kerne. Seks pædagogstuderende, tre musikstuderende, 

Partnerskab

Af Birgitte Antonius
 

NY PARTNERSKABSAFTALE
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fire musikere fra Odense Symfoniorkester, en vejleder 
fra institution samt 60 børn fra børnehaver i Odense 
deltager i projektet. Ligesom i Max Musik er samarbejdet 
baseret på en dialog institutionerne imellem. 
”Hver gruppe studerende besøger en børnehave i alt seks 
gange. Her afprøver de mange slags aktiviteter, som ind-
drager børn i den klassiske musik. De studerende og deres 
vejledere mødes hver torsdag formiddag for at planlægge. 
Det handler om at få så meget som muligt ud af musikken 
og samtidig kunne formidle det til aldersgruppen i børne-
haverne,” fortæller Birgitte Momme, der også i dette 
projekt er vejleder for de musikstuderende fra SMKS.
Birgitte og vejlederen fra pædagoguddannelsen Ole Møl-
ler Sørensen byder ind med hver deres vinkler på pæda-
gogik. Børne- og unge medarbejder fra Odense Symfo-
niorkester Stine Brinck byder ind med sin viden omkring 
de klassiske værker, der skal formidles i projektet. De 
studerende lærer også af hinandens faggrupper og erfa-
ringer med projektet. På den måde bliver både musikere 
fra symfoniorkestret og de studerende godt klædt på til 
mødet med børnene. 
Når musikerne fra Odense Symfoniorkester de sidste to 
gange i forløbet besøger børnehavebørnene, er det ikke 
”kun” en koncert for børnene. Her er der også tænkt 
formidling ind.
”Børnene har måske en opfattelse af, at musik er noget 
man bare kan skrue op og ned for på stereoanlægget. 
Men her får de mulighed for selv at prøve at dirigere og 
bestemme tempo og dynamik og oplever musikken som 
levende. Musikerne eksperimenterer også med at spille 
noder og melodier omvendt, skifte tempo og skifte ryt-
mer, så børnene kan høre forskelle i musikken,” fortæller 
Birgitte Momme. 
Forløbet slutter hvert år med en workshop i Odense 
Koncerthus, hvor børnenes forældre får et indblik i den 
proces, der har fundet sted. 

Kernekraften i en musikers verden
Minisymfonikerne er i gang med sin syvende sæson. Men 
har det gavnet fødekædeproblematikken?

”Vi får uddannet nogle studerende, der kan komme med 
nye idéer til, hvad man kan tilføre musikundervisningen. 
Dette smitter af på de andre institutioner, bl.a. musik-
skolerne og musikundervisningen i folkeskolen,” siger 
Birgitte Momme, der oplever en klar holdningsændring 
til faget pædagogik:
”For fem år siden var det nærmest utænkeligt, at en 
musikstuderende tænkte idéer til holdundervisning ind i 
instrumentalpædagogikken, der normalt er baseret på so-
loundervisning. Nu taler studerende om klasseledelse, og 
ikke kun undervisning som en til en. De overvejer, hvilke 
formål de forskellige undervisningsformer som solounder-
visning i musikskolen, og holdundervisning i folkeskolen 
har og forskelle på obligatorisk og frivillig musik.”
Så sent som sidste år opdaterede SMKS sine uddannel-
ser, og især i Esbjerg blev der sat endnu mere fokus på 
pædagogikken end hidtil. 
”Jeg ved ikke, om det er for stort et ord at bruge, men 
det er på mange måder et paradigmeskifte der er ved at 
finde sted. I hvert fald er der kommet en større bevidst-
hed hos de studerende omkring de pædagogiske fag,” 
siger Claus Skjold Larsen og fortsætter:
”De studerende har fået et mere realistisk billede af sig 
selv, og tror ikke kun at de skal være operastjerner på 
Metropolitan Operaen. Der er en forventning blandt 
de studerende om at uddanne sig til et arbejdsmarked, 
hvor pædagogik og formidling indgår. Der er en større 
opmærksomhed omkring, at man i dag skal være sin 
egen arbejdsgiver og sætte ting i spil ud fra de ressour-
cer, man har at tilbyde. Det at være musiker og pædagog 
er ikke længere to forskellige ting. Når man underviser i 
musik, kræver det, at man har en kunstnerisk kerne. Det 
er netop kernekraften i en musikers verden.” ■

  Rektor  
  Claus Skjold Larsen  

UCL og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespil-
lerskole (SMKS) har gennem mange år arbejdet tæt 
sammen om udvikling af konservatoriets tilbud til de 
studerende. Nu er dette samarbejde formaliseret gen-
nem en partnerskabsaftale. Aftalen lægger op til et 
gensidigt forpligtende samarbejde om bl.a. afdækning 
af udviklings – og læringsområder indenfor tværgå-
ende tilbud til studerende, forsknings – og udviklings-
projekter og meget andet. Formålet med aftalen er, 
at styrke de områder, hvor begge parter har fælles 
interesser og mål. Rektor på SMKS Claus Skjold Larsen 
håber at partnerskabsaftalen fører til resultater, som 
f.eks. bidrager til at styrke og sikre optimal udnyttelse 
og udvikling af uddannelsesmæssige ressourcer, hvor 
man samarbejder om udvikling af undervisningsmeto-
der i musikundervisningen. 
Der tilbydes ligeledes en række efteruddannelsestilbud 
på masterniveau, og SMKS og Professionshøjskolen 
arbejder på at kunne udbyde uddannelser på diplom-
niveau.
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Ea og AiwanUdgivelser 

En række 3-stemmige korsange for børne- 
og ungdomskor, inspireret af Josefine 
Ottesens fortælling ”Eventyret om fjeren og 
rosen”, hvor Ea og Aiwan er de to hoved-
personer.

Alle hæftets 12 sange er indspillet på cd; 
både med og uden vokal.

Musik: Carsten Borbye Nielsen
Tekst: Carsten Borbye Nielsen & Josefine 
Ottesen
Illustrationer: Kirsten Raagaard

Pris: 
Hæfte (42 sider), uden cd, kr. 160,-
Hæfte (42 sider), med cd, kr. 320,-

Bogen ”Eventyret om fjeren og rosen” kan 
købes ved henvendelse til Josefine Ottesen: 
josefine.ottesen@gmail.com

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

Forfatterne begiver sig – på 24 sider (!) - ud 
i en beskrivelse af klassisk musik gennem 
tiderne, og kalder selv dette hæfte for en 
”Pixi-udgave af musikhistorien”, som forhå-
bentlig vil give læseren lyst til at søge mere 
oplysning om emnet.

Blandt andet henvises til en anden af 
forlagets udgivelser: ”Musikalske ord og 
udtryk”. (kr. 30,-). 

Forfattere: Palle Jespersen og Jens Due

Hæfte (24 sider)

Pris: kr. 59,- (ekskl. moms) 

Forlag: DUET musikforlag 
www.duetmusik.dk

DJ

EA og AIWAN
- en korcyklus

KLASSISK MUSIK I EUROPA
- en kort introduktion

 

 

Der er kommet 
NYE LØNTABELLER  

pr. 1. oktober

Se dem på www.dmpf.dk
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Ti 
go’e 
for 
kor

Erik Sommer

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

Hjertelyd i mørket

Lisbeth Smedegaard Andersen · Peter Lindhardt Toft · Hanne Skyum

Børnekor 

Salmer

– med poesi og bevægelse 4

Pia Boysen          
Margrete enevold

Ea og Aiwan
En korcyklus frit efter 

”Eventyret om fjeren og rosen” af Josefine Ottesen
Musik og forbindende tekster: Carsten Borbye Nielsen

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

Anders Møller

ADVAR
SEL!

TEST
ET PÅ BØRN

Børnekor – med poesi og bevægelse 1-4
... af Pia Boysen og Margrete Enevold
Kormetodik med tilsammen 120 satser samt strøtanker om 
indstudering, børnestemmer, intonation, interpretation,  
opvarmning, dans, solmisation og håndtegn samt tilrette 
læggelse af korprøven.

Ea og Aiwan
... af Carsten Borbye Nielsen
En korcyklus for børne- og ungdomskor frit efter Josefine 
Ottesens dejlige eventyr ”Fjeren og Rosen”.

Hjertelyd
... af Peter Lindhardt Toft og Lisbeth Smedegaard Andersen
12 nye salmer med refleksioner over bibelteksterne til “De ni 
læsninger”.

Go’e sange … dejlige at synge
... af Anders Møller
2- og 3-stemmige børnekorsatser med Anders Møller-sange. 
Et korhæfte med dejlige sange, skrevet i børnehøjde med et 
glimt i øjet.

Høybyes korbog
... af Kirsten og John Høybye
104 korsatser opdelt i temaer for børne- og ungdomskor. 
Bogen ”Korlederen” med 4 cd’er samt 4 elevhæfter.

Ti go’e for kor
... af Erik Sommer
Bog med ti nye satser for blandet kor med 3 og 4 stemmer  
og becifringer.

www.dansksang.dk • master@dansksang.dk • tlf. 97 12 94 52

Kornyt fra Dansk Sang . . . 

Du kan læse mere, og du 

kan bestille de enkelte titler 

på www.dansksang.dk
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Professionelle musikeres fysiske udfordringer kan på 
mange måder sammenlignes med elitesportsudøvere, 
men i modsætning til sportsudøverne, har musikerne en 
meget længere karriere. Professionelle musikere begyn-
der ofte med at spille som meget små og fortsætter hele 
deres voksne liv, med mindre de kropslige belastninger 
tvinger musikeren væk fra scenen i kortere eller længere 
perioder for at restituere de belastede dele af kroppen. 
Det kortlagde forskningsprojektet Projekt Musiksund-
hed fra Odense Universitet i 2010. Projektet pegede på, 
at det i de værste tilfælde kan det bliver nødvendigt at 
sige helt farvel til jobbet med en arbejdsskade. Proble-
met med de kropslige belastninger er egentlig erkendt i 

branchen, og derfor tilbydes mange orkestermusikere for 
eksempel massage og adgang til motionsrum. Men hvis 
man vil problemet til livs og ikke blot behandle sympto-
merne, skal man have fat meget tidligere. 

Dårlige vaner og uhensigtsmæssig brug af kroppen 
begynder typisk i barndommen, hvor for høje stole eller 
stole, der ikke hælder fremad, er med til at skabe dårlige 
spillestillinger. Den problematik var udgangspunktet for 
Camilla W. Nørgaard, der som arkitektstuderende satte 
sig for at formgive en orkesterstol til børn, som kunne 
sikre en fri og ergonomisk korrekt spillestilling. 

I et tæt samarbejde med ergonomer, alexanderteknik-
lærere og musikpædagoger formgav hun en stol, hvor 
sædet kan indstilles trinløst, så barnet altid kan have 
god kontakt mellem fødder og underlag, og hvor sædet 
hælder 5 grader fremad. Når sædet hælder frem, så luk-
ker man ikke af for blodtilførslen, som man risikerer, hvis 
sædet for eksempel hælder bagud, og fødderne ikke kan 
nå gulvet. Den store udfordring i formgivningsprocessen 
har været at skabe en låsemekanisme, som gør det let 
selv for et barn at indstille stolen i den rigtige højde. 

”Låsemekanismen har vi brugt rigtig meget tid på”, 
siger Niels Marcus Pedersen, der har produktudviklet 
stolen og nu producerer og sælger stolen i samarbejde 

Frit spil for 
RANKE 
ROLLINGER

Alt for mange professionelle musikere lider af invaliderende smerter i lænd, ryg og nakke. Hvis proble-
met skal mere end symptombehandles, skal musikerne, så snart de begynder at spille som børn, sidde 
rigtigt. En dansk stoleproducent har fundet en løsning, der nu er på vej ud på musikskolerne.

Orkesterstol til børn
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med Camilla W. Nørgaard. ”Vi ville også sørge for, at når 
stolen er indstillet og barnet har sat sig, så kan den ikke 
mere rutsje op og ned som for eksempel en kontorstol 
med hydraulisk mekanisme kan. Vores stol skulle heller 
ikke kunne dreje og rotere om sig selv, og den skulle hel-
ler ikke kunne rulle frem og tilbage henover gulvet. De 
krav kunne vi lige så godt tage med, for vi blev opmærk-
somme på, at netop de egenskaber kan skabe meget 
uro, ikke mindst når flere børn skal spille sammen. Til 
gengæld skulle stolen være stabelbar og så være så let, 
at selv børn let kan løfte stolen, så det stillede også krav 
til de materialer, vi anvender. Vi er endt med et let sæde 
af bøg og asketræ og et stel i pulverlakeret stål. Og vi 
producerer stolen i Danmark, hvor vi sikrer os miljøven-
lige processer og bæredygtigt europæisk træ”.
Hørsholm Musikskole indkøbte sidste år 50 oktaviastole, 
og for musikskoleleder Oluf Hildebrandt-Nielsen er der 
ingen tvivl om, hvad børnene foretrækker. 
 
”Børnene vælger en Oktaviastol, hvis de kan komme til 
det. Jeg tror ikke, at de tænker over det, men den er let 
at flytte rundt på, og de finder nemt den spillestilling, 
som gør dem friere til bedre at kunne lære og holde kon-
centrationen i den tid, de er her,” siger Oluf Hildebrandt-
Nielsen.
 
Musikpædagog og violinist Mary McGovern, der har 
været med til at udvikle stolen i samarbejde med arkitekt 
Camilla W. Nørgaard er meget tilfreds med, at stolen kan 
anvendes af alle instrumentgrupper. 

”Stolen egner sig lige godt til strygere, træ- og messing-
blæsere og harpe,” siger hun. ”Det er både praktisk for 

? Kontakt

Niels Marcus Pedersen, udvikler og producent på 
40 90 06 02 eller niels@oktaviachair.dk
Camilla Nørgaard, designer på 40 42 19 81 eller 
camilla@oktaviachair.dk
Mary McGovern, musikpædagog og violinist på  
38 34 06 13 eller marymcgovern2000@gmail.com
Oluf Hildebrandt-Nielsen, musikskoleleder, 
Hørsholm Musikskole på 48 49 60 00 eller  
ohn@horsholm.dk

musikskolerne og for forældre, der måske køber en stol til 
øvningen derhjemme – at den udover at kunne vokse med 
barnet ikke skal smides ud, hvis barnet undervejs skifter 
instrument. Den er i øvrigt også god at lave lektier på.”

Oktavia vandt i 2008 Designprisen Noncommon for 
unge, nyudklækkede designere på Copenhagen Furniture 
Festival for det ’bedste bud på et nyt innovativt produkt’. 
Konkurrencen blev bedømt af Kasper Salto og Thomas 
Sigsgaard ud fra kriterierne relevans, funktion og øko-
nomi. De pegede blandt andet på, at Oktavia opfyldte et 
konkret behov, og at hver en streg var velbegrundet. 

Oktavia sælges både til private og i større mængder til 
musikskoler. Læs mere på oktaviachair.dk. ■
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MUSIKERSTOLEN DER VOKSER MED BARNET

Eleverne får en god holdning, når de sidder på stolene, 
og man mærker tydeligt, hvordan de foretrækker dem 
fremfor de andre stole, vi har til rådighed på musikskolen

Oluf Hildebrandt-Nielsen
Musikskoleleder, Hørsholm Musikskole

“

>  Vokser med barnet 

>  Trinløs regulering

>  Nem og hurtig indstilling som barnet selv kan udføre

>  Kan benyttes af alle instrumentgrupper

>  Udviklet i samråd med musikpædagoger og ergonomer

>  Forebygger og afhjælper rygskader

>  Forbedrer barnets indlæringsvilkår

>  Vejer under 5 kg. - let at håndtere og opbevare

>  Brugervenligt og tidløst design

LÆS MERE OM STOLEN ELLER KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION
WWW.OKTAVIACHAIR.DK / INFO@OKTAVIACHAIR.DK / TLF. 40 90 06 01
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Afholdelse af ferie med og uden løn
Musikskolelærere og -ledere er omfattet af ferieaftalen på det kommunale område, hvorfor der er ret til afholdelse 
af ferie med løn. Ferie med løn skal dog først optjenes, hvilket særligt rammer nyansatte og timelønnede, der pr. 1. 
august 2014 er overgået til månedsløn.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

Ferie med løn skal være optjent
Man optjener ret til ferie med løn, for hver måned man har væ-
ret ansat i ”optjeningsåret”. Optjeningsåret er det kalenderår, 
der går forud for ferieåret, som er perioden fra 1. maj til 30. 
april, hvor ferien holdes. Det betyder, at man skal have været 
ansat i et helt kalenderår, for at man har optjent ret til fuld ferie 
med løn i det efterfølgende ferieår. 

Pålagt ferie og ret til suppleringsferie for egen regning
Da musikskolerne holder ferielukket, bliver man typisk pålagt at 
holde ferie, selvom ferien ikke er optjent, hvorfor man næsten 
altid bliver trukket i løn. Selvom man ikke har optjent ret til ferie 
med løn, vil man dog altid have ret til at holde ”suppleringsfe-
rie” for egen regning. Det vil sige, at musikskolen trækker løn 
for den tid, hvor man er fraværende. Retten til suppleringsferie 
udhules dog af den kollektive placering af de 5 ugers ferie i de 
undervisningsfri perioder, hvorfor det oftest ikke giver mening 
at bruge retten til suppleringsferie.

Mulighed for at aftale ferie med løn
Hvis man ikke har optjent ret til ferie med løn fra musikskolen, 
eller hvis man ikke har feriegodtgørelse med fra en tidligere 
ansættelse, må man altså holde ferie for egen regning. Man 
kan dog prøve at indgå en aftale med ens arbejdsgiver om, at 
man uden løntræk helt eller delvist afholder ferie med løn i det 
første ansættelsesår.

Timelønnede, der pr. 1. august 2014 er overgået til  
månedsløn
Afskaffelsen af grænsen på 5,41/25,00 (svarende til 8/37) på 
musikskoleområdet betyder, at de tidligere timelønnede ved 
overgangen til månedsløn pr. 1. august 2014 først skal optjene 
ret til afholdelse af ferie med løn. I den forbindelse har man 
dog fra den tidligere timelønsansættelse modtaget et feriekort, 
som man kan bruge ved afholdelse af ferie på månedsløn. 

Spørgsmål om retten til afholdelse af ferie med eller uden løn 
kan naturligvis rettes til DMpF’s sekretariat. ■

Placering af ferie for musikskolelærere:
5 ugers ferie
Musikskolelærere har ret til 5 ugers ferie samt den 6. 
ferieuge med sædvanlig løn om året. Timelønnede (dvs. 
musikskolelærere, der er ansat i højst én måneds beskæfti-
gelse) afvikler ikke ferie med løn, men får i stedet udbetalt 
feriegodtgørelse.
For musikskolelærere er der som oftest tale om kollektiv pla-
cering af ferie i forhold til de 5 uger dvs., at alle holder ferie 
samtidig, når skolen er lukket. Feriens placering kan fastsæt-
tes efter en drøftelse i samarbejdsudvalget eller MED-udval-
get (SU/MED). Nogle musikskoler aftaler ferien som 5 uger 
i løbet af sommeren, andre steder 3 eller 4 uger i sommer-
ferien og resten i efterårsferien og/eller vinterferien.

6. ferieuge 
I forhold til den 6. ferieuge gælder særlige regler, idet den 
opdeles i to dele i form af henholdsvis 3 dage og 2 dage:
3 dage: 
Ferietimer svarende til 3 dage følger ferieaftalen, hvoref-
ter musikskolelæreren på et hvilket som helst tidspunkt i 
ferieåret kan tage stilling til, hvorvidt musikskolelæreren 
ønsker at afvikle, overføre eller få udbetalt et beløb for 
de pågældende dage. Musikskoleledelsen er forpligtet til 
at imødekomme musikskolelærerens ønske, medmindre 
arbejdets udførelse hindrer dette. Musikskolelæreren for-
udsættes at give meddelelse om afholdelse af 6. ferieuge 
til musikskoleledelsen så tidligt som muligt. Spørgsmålet 
om hvornår arbejdets udførelse vil hindre lægning af en 
feriedag afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. 
2 dage: 
Ferietimer svarende til 2 dage følger ligeledes ferieaftalen; 
dog således at musikskoleledelsen på en af ledelsen fastsat 
dato eller alternativt senest 1. maj har krav på fra den en-
kelte musikskolelærer at få meddelt, om musikskolelæreren 
ønsker de to dage afviklet, overført eller udbetalt.
En ønsket afvikling i det forestående ferieår medfører da, 
at musikskolelærerens årsnorm nedsættes med 5 timer pr. 
feriedag, således at aflysning af undervisningslektioner/
alternativt vikardækning undgås.
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Info-møde onsdag 19. november 2014 kl. 17
Information om optagelsesprøven og DKDM’s uddannelser

AnsøgnIngsfrIst for optagelse: 1. december 2014 kl. 12
Koordineret ansøgning via www.musikuddannelser.dk

optAgelse 

Læs mere og se programmet for informationsmødet på www.dkdm.dk 
Rosenørns Allé 22   ·   1970 Frederiksberg C   ·   T: 7226 7226

på det kongelIge dAnske musIkkonservAtorIum
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