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På musikskoleområdet eksisterer et særligt fænomen, 
som ikke harmonerer med den gængse opfattelse af det 
kulturelle Danmarkskort, idet de største kommuner har 
de mindste musikskoler i forhold til befolkningstallet. Det 
betyder, at børn og unge i de største kommuner er hav-
net i musikskolernes udkantsdanmark uden reel mulig-
hed for at få musiksundevisning på lige fod med børn og 
unge i landets øvrige kommuner. Musikskolerne er ellers 
en af de største succeser, når det kommer til en geo-
grafisk decentralisering og lokal forankring af kulturelle 
aktiviteter. Bare ikke i de største byer. Årsagen til, at det 
er sådan, skal formentlig findes i det forhold, at de store 
kulturinstitutioner har det med at klumpe sig sammen i 
de største kommuner. Det giver borgere og politikere et 
indtryk af stor kulturel aktivitet og skygger dermed for 
det faktum, at man lader børn og unge i stikken uden 
tilgængelige kulturtilbud målrettet denne aldersgruppe. 
Den kolde kendsgerning er, at landets tre største kom-
muner, København, Aarhus og Odense, har sovet torne-
rosesøvn og ikke forstået at udbrede musikskoletilbuddet 
på lige fod med landets øvrige kommuner.

Særlig slemt står det til med København, som er den 
absolutte bundskraber. Det positive er, at politikerne i 
Københavns Kommune nu er blevet opmærksomme på 
situationen, hvilket har medført, at man har foranstaltet 
en kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge.

Kortlægningen, der også indeholder sammenlignelige tal 
for Aarhus og Odense, viser hvor grelt, det står til: Det 

kommunale kronetilskud pr. barn/ung i alderen 0 - 25 
år er 71,04 i København, 103,70 i Aarhus og 111,90 i 
Odense, hvor det gennemsnitlige kommunale tilskud er 
353,80. For København som den absolutte bundskraber 
betyder det, at kun 0,8 % af indbyggerne mellem 0-25 
år går på kommunes Musikskole.

Det er godt, at Københavns Børne- og ungdomsborg-
mester, Pia Allerslev, og Kultur- og fritidsborgmester, 
Carl Christian Ebbesen, har foranstaltet en høring, hvor 
der sættes fokus på musikundervisningen i Københavns 
Kommune. I Aarhus og Odense bør man snarest muligt 
foretage sig noget tilsvarende, så vi kan få musikskoletil-
buddet i landets tre største kommuner ordentligt belyst. 
Den nye folkeskolereform aktualiserer yderligere pro-
blemstillingen, da de tre kommuner med så små musik-
skoler kan få svært ved at leve op til lovens bestemmel-
ser om et forpligtende samarbejde mellem folkeskole 
og musikskole. Selv om musikskolerne er et kommunalt 
anliggende, viser situationen med al ønskelig tydelig-
hed, at kulturminister Marianne Jelved og folketingets 
kulturudvalg også bør tage sagen op til drøftelse. Det 
var naturligvis et fremskridt, da det blev obligatorisk 
med musikskoler i kommunerne, men svagheden var, 
at der ikke blev fastsat nogen form for minimumsbe-
stemmelser. Derfor ligger der også et politisk ansvar 
for at følge op på udviklingen og finde løsninger, der 
forhindrer, at de største kommuner kan omgå lovens 
intentioner om et musikskoletilbud til alle børn og unge 
i Danmark. ■

Leder Ole Helby

STORE KOMMUNER  
– små musikskoler



Samarbejde

Klokken har lige ringet efter femte 
lektion, og mens klassekammera-
terne går over i SFO’en, hanker seks 
elever fra børnehaveklasse og første 
klasse op i taske, tøj og ukulele for 
at gå hen i skolens musiklokale. 

Her har musikskolelærer Tenna Ledet Olsen gjort klar til 
sin undervisning, allerede mens de sidste større elever 
og en af skolens musiklærere pakker sammen efter en 
musiktime. 
Vi er på Sdr. Vang Skole i Kolding, og ligesom på de 
øvrige af kommunens skoler, har den kommunale musik-

IND i musikken 
UDE på skolerne
Tekst og foto:  
Mona Østerlund

Samarbejdet mellem folkeskoler og musikskole er allerede i gang 
i Kolding. Skolerne lægger skema, så musikskolen kan have hold 
ude på skolerne.

  Lærerne har selv kunnet vælge, hvilket instrument, de vil  
  bruge i ”Ind i musikken”. De fleste bruger blokfløjte, men  
  som sanglærer har Tenna Ledet Olsen valgt ukulelen, så  
  hun og eleverne også kan synge imens.  
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skole undervisning her. I dette skoleår har musikskolen 
udbudt et nyt fag, ”Ind i musikken”, der gennem sang, 
leg og bevægelse (EM elementerne), instrumentalunder-
visning og Music Mind Games leder børnene ind i musik-
kens univers og dens begreber.
300 elever blev meldt til det nye fag, og de er fordelt på 
næsten alle skoler – et par steder blev der ikke oprettet 
hold i dette skoleår, muligvis fordi musikskolens materiale 
kom ud midt under lærerlockouten.
Alle skolerne har været indstillet på samarbejdet med 
musikskolen og har lagt skemaer, så der er et musiklokale 
ledigt efter femte lektion, hvor de mindste elever har fri. 
På den måde kan eleverne gå direkte fra klassen og hen 
i musiklokalet frem for som førhen at skulle sendes til 
musik, mens de er i fritidsordningen – og måske midt i 
en leg.
”Magne, er du klar med en D-dur”, spørger Tenna Ledet 
Olsen, da børnene har fået sat sig på de stole, hun har 
stillet i en rundkreds.
Magne er klar, og børn og lærer spiller Mester Jakob 
sammen. På nogle af de andre hold er det blokfløjter, 
børnene skal prøve kræfter med, men Tenna Ledet Olsen, 
der også er sanglærer og korleder, valgte ukulelen, så 
børnene kan synge og spille samtidig. 
Faget ”Ind i musikken” handler om, at eleverne skal lære 
noder, puls og rytmer, men hver af fagets 10 musiksko-
lelærere bestemmer selv, hvordan de vil gøre det og med 
hvilket instrument alt efter, hvad der er deres egen force. 
Blokfløjten er det gennemgående instrument på de fleste 
hold, men en enkelt lærer har for eksempel valgt tvær-
fløjte og en anden trompet.
Fælles for dem alle er dog, at de også bruger systemet 
Music Mind Games. Musikskolen har købt materialer, og 
alle de 10 lærere har fået fem dages kursus for at lære at 
bruge systemet. 

Først med fine!
Efter Mester Jakob hopper børnene ud på gulvet, hvor 
Tenna Ledet Olsen lægger en bunke kort fra Music 
Mind Games ud på gulvet. Nu skal eleverne hver finde 
sig et sæt kort, så de har ét med en helnode, ét med 
en halvnode osv., ligesom de også skal finde et sæt af 
de tilsvarende pauser. Kortene skal blandes godt, og 
så sætter læreren gang i en lille konkurrence, hvor det 
gælder om hurtigst at få lagt kortene i rækkefølge efter 
nodeværdier. ”Fine”, siger børnene ivrigt så snart, de 
er færdige. Drengene kæmper bravt, men denne gang 
er det nu pigerne, der er hurtigst til at lave den rigtige 
rækkefølge.
Oprydningen er også læring: Tenna Ledet Olsen beder 
om alle kort med 16-dels noder og får dem. Så beder 
hun om halvnodepauserne, og sådan fortsætter de, indtil 
kortene igen er ryddet op fra gulvet.
- Det er et godt system, fordi børnene får så mange mu-
sikalske begreber leget ind. De sluger dem simpelt hen, 

og det er så nemt. Tidligere har jeg jo stået ved tavlen og 
kæmpet med at lære dem lidt noder, siger Tenna Ledet 
Olsen om Music Mind Games.
Hun er i gang med sit 12. år som musikskolelærer og er-
kender, at der har været nogle vaner, som skulle ændres 
med det nye fag her.
- Det har været en lidt hård fødsel, men nu synes jeg, det 
er rigtig spændende at arbejde med, siger hun.

Lærernes eget bud
”Ind i musikken” har afløst fem andre fag på musiksko-
len. Tidligere tilbød Kolding Musikskole blandt andet 
musikalsk forskole, rytmekedlen og musikalsk værksted 
ude på nogle af kommunens skoler.
Der var dog behov for nytænkning, mente småbørns- og 
indskolingskoordinator Tove Slente Stubager og samlede 
for halvandet år siden alle 10 kolleger fra indskolingsun-
dervisningen i et sommerhus et par dage.
- Sammen fandt vi frem til, hvad det er, netop vi kan til-
byde i indskolingen, og ud fra det har faget fået indhold. 
Det er altså lærernes eget projekt, og det, tror jeg, er en 
af grundene til, at ”Ind i musikken” set fra lærerside er 
en succes, selv om der selvfølgelig altid vil være ting, der 
skal rettes til hen ad vejen, siger hun.
For lærerne har det også været en fordel at samle fagene 
til ét, mener tillidsrepræsentant Troels Lund Nielsen. 
- Før tilbød lærerne forskellige fag og skulle på den måde 
nærmest konkurrere med hinanden om eleverne på de 
enkelte skoler. Nu kan de i stedet undervise i samlede 
blokke på hver skole, siger tillidsrepræsentanten, som 
også ser en fordel i den pædagogiske fællesmængde 8

  Music Mind Games leger musikalske begreber ind i børnene,  
  så Tenna Ledet Olsen prøver sammen med eleverne at lave  
  pausetegn med kroppen.  
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Samarbejde

8

  Tenna Ledet Olsen stemmer Cecilies ukulele, inden hun  
  og de andre elever skal til at spille og synge.  

kombineret med muligheden for individuel prægning af 
faget.
En udfordring i forbindelse med det nye fag er til gen-
gæld lærernes reduktion.
- Vi har lavet et foreløbigt kompromis på 0,1 og skal så i 
løbet af foråret se på, om det passer, siger han.

Mere samarbejde
Ifølge Kolding Musikskoles chef, Jens Bloch, har alle 
kommunens skoler taget godt imod det nye tilbud fra 
musikskolen.
- Jeg har netop fået bekræftet fra skolelederne, at vi 
også fra næste skoleår skal arbejde videre med den her 
model, hvor de skemalægger, så vi kan undervise på 
skolerne lige efter de mindste klassers sidste lektion, siger 
Jens Bloch.
På den måde har musikskolen og folkeskolerne i Kolding 

allerede taget fat på det samarbejde, der bliver lov-
bestemt med skolereformen. Jens Bloch forventer, at 
samarbejdet med tiden vil blive både bredere og tættere. 
For eksempel er skolelederne meget interesserede i at 
høre mere om Music Mind Games og mulighederne for 
at bruge systemet i skolernes musikundervisning.
- Alle har stor lyst til at se, hvor langt vi kan komme med 
samarbejdet. Det vil være en stor fordel, hvis vi kan få 
et fælles fagligt og pædagogisk sprog omkring musik, 
sådan at vi ikke skal starte helt ved nul, når eleverne 
begynder i musikskolen, siger musikskolechefen.
De elever, der går til ”Ind i musikken” får i hvert fald et 
musikalsk fundament at bygge på, og indtil nu ser det 
ud til, at faget rammer rigtigt. Førhen er en del børn 
erfaringsmæssigt stoppet efter en måned eller to med 
indskolingsfagene, men det er ikke sket i år. Faktisk står 
der 50 børn på venteliste. 



? Ind i musikken:

•  Er for elever i 0.-2. klasse
•  Hver lektion er 45 minutter
•  Har højst seks elever på hvert hold
•  Introducerer eleverne til puls, rytmer, noder og 

instrumenter
•  Eleverne lejer et instrument
•  Har tre trin, så eleverne kan gå til det i tre år
•  Udbydes på alle grundskoler i Kolding Kommune
•  300 elever deltager i dette skoleår, 50 står på 

venteliste

Se mere på 
www.koldingmusikskole.dk og 
www.musicmindgames.dk

Kobling til musikskolen
Efter det første år med ”Ind i musikken” kan eleverne 
fortsætte på trin to og tre, og derefter er det naturligvis 
et håb fra musikskolens side, at mange af børnene har 
fået lyst til at fortsætte instrumentalundervisningen – 
måske også på andre instrumenter.
Tove Slente Stubager har for eksempel lavet et forsøg på 
et af sine ”Ind i musikken”-hold sammen med musiksko-
lens lærer i valdhorn.
- Hele holdet får undervisning i valdhorn i ni uger, og 
forhåbentlig bliver nogle af dem så interesserede efter at 
have fordybet sig i instrumentet, at de vil fortsætte som 
soloelever, siger hun.
I musiklokalet på Sdr. Vang Skole er instrumentinteres-
sen allerede vakt hos Cecilie. Hun har øvet på ukulelen 
derhjemme, så hun nu kan spille hele ABC-sangen, 
som holdet lige er begyndt at arbejde med, og hun 
fortæller, at hun godt kunne tænke sig at lære at spille 
guitar.
- Min bedstefar siger også, at jeg har gode guitarfingre, 
fortæller hun stolt. ■

Soundpainting er et tegnsprog, som en 
dirigent kan bruge til musikalsk kommuni-
kation.
Disse håndtegn er ikke bundet op på en be-
stemt genre, repertoire eller ensembletype.
Soundpainting sætter fokus på bl.a. sam-
menspil, intonation og puls
 
Materialet behandler emner som 
•    Indføring, træning og øvelser i forskel-

lige aspekter af begrebet sammenspil og 
musikalsk opmærksomhed

•   Improvisation med ensembler
•   Kommunikation med orkester

Målgruppe: Musikundervisere og musikere.
Øvelserne suppleres med videoklip der hen-
tes via indsatte QR-koder i bogen.

Forfattere: Ketil Duckert & Gustav Ras-
mussen

Bog (128 sider), med spiralryg/gennemil-
lustreret
Pris: kr. 299,- (vejl.)

Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk

Mere info på www.soundpainting.dk 

Udgivet med støtte fra Statens Kunstråd, 
Kapelmesterforeningen, Musikforlæggerfor-
eningen og KODA.

DJ

Sammenspil og improvisation med SOUNDPAINTING

Udgivelse 
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

KlassisK for alle
Der er nok at tage af. Den klassiske musiks lagre er uudtømmelige – vi kan bare 
tage for os af retterne. Der er klassisk for alle.

Her i bogen skriver vi om nogle af dem. Tyve af de rigtigt gode af Bach, Bernstein, 
Or� , Mozart … De fortæller alle sammen en god historie – om kærlighed, om 
fortvivlelse, optur og nedtur, glæde og sorg. Det handler altså om musikken selv.

Den måde, vi omgås musikken på – i sprog, teori, teknik etc – behandles i kapit-
lerne ind imellem. Vi taler om musikken, og vi taler om musikken i et sprog, som 
er ligetil. Der er ingen underlige fagudtryk eller svære begreber. Det er slet ikke 
nødvendigt, for musikkens sprog er for alle – klassisk for alle.  

Selve musikken – den levende musik – er der også. For på bogens hjemmeside 
www.klassiskforalle.dk ligger den klar. Musikken i de bedste indspilninger, og 
oven i købet nyttige versioner af de tyve musikstykker med kommentarer, mens 
musikken spiller. Som om vi sad sammen og snakkede om det. Vi deler vores 
 erfaringer, så der bliver klassisk for alle.

KLASSISK FOR ALLE er for dem, der har lyst til at komme ind i den klassiske 
 musiks verden og gerne vil vide mere.

KLASSISK FOR ALLE er bogen, der uden nørderi og indforståede fagudtryk 
 fortæller om musikken og dens skabere, om instrumenterne, om udtale af navne, 
om noder, tonearter, om dirigenten og mange andre emner fra den klassiske 
 musiks verden.

KLASSISK FOR ALLE har masser af billeder, som fortæller deres egen historie om 
musikken, musikerne og musikkens publikum.

KLASSISK FOR ALLE er en bog og en hjemmeside, men først og fremmest musik. 
Gå frem og tilbage mellem musikken og det, der omgiver den, viden, kommen-
tarer, synspunkter. Og vælg selv hvornår du vil nyde den rene musik i lyset af din 
nye viden. 
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Svend Rastrup Andersen
Finn Gravesen

Trine Boje Mortensen
Helge Baun Sørensen

KlassisK 
for alle

www.klassiskforalle.dk

Svend Rastrup Andersen, Finn Gravesen, 
Trine Boje Mortensen og Helge Baun Sørensen

KLASSISK FOR ALLE
Vejl. pris kr. 299,00
360 sider, indbundet, gennemillustreret i farver

Den klassiske musiks lagre er uudtømmelige – vi kan bare tage for 
os af retterne. I KLASSISK FOR ALLE fortælles der om nogle af dem. 
Tyve af de rigtigt gode af Bach, Bernstein, Orff, Mozart ... De fortæl-
ler alle sammen en god historie. Og den måde, vi omgås musikken 
på – i sprog, teori, teknik etc – behandles i kapitler ind imellem. 
Og selve musikken er der også. På bogens hjemmeside www.klas-
siskforalle.dk ligger den klar i de bedste indspilninger.

KLASSISK FOR ALLE er for dem, der har lyst til at komme ind i den 
klassiske musiks verden og gerne vil vide mere.

KLASSISK FOR ALLE er bogen, der uden nørderi og indforståede 
fagudtryk fortæller om musikken og dens skabere, om instrumen-
terne, om noder, tonearter og mange andre emner fra den klassiske 
musiks verden.

KLASSISK FOR ALLE er den oplagte gaveidé til alle dem, som ikke 
ved, at de kan lide klassisk musik, men som sætter pris på en god 
historie og har nysgerrigheden intakt.

13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

HJEMME HOS MIG
Jakob Fester

HJEMME HOS MIG indeholder 13 korte klaverstykker for elev og lærer. De er alle nemme at spille fra bladet og træner hver en bestemt rytme. Stykkerne er velegnede til begyndere, men kan også bruges som læse- og transponeringsøvelser for mellemstadieelever.
HJEMME HOS MIG danner sammen med efterfølgerne MÅNE-REJSEN og VANDRE-SUITEN et samlet materiale med repertoire til klaverundervisningen. Bøgerne henvender sig til elever på hen-holdsvis begynder-, let øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt illustrerede samt suppleret med en vejledende indspilning.

“Jakob Fester byder indenfor i “HJEMME HOS MIG” og det er så sjovt at besøge Jakob, at der stensikkert bliver fuldt hus! 
“HJEMME HOS MIG” er en vidunderlig spillebog. Den er så lærerig og så hyggelig, at den helt naturligt vil finde plads alle steder, hvor der bliver spillet på sorte og hvide tangenter!” 

— Anne ØlAnd

WH31414ISBN 978-87-598-2363-7

Soundpainting

Sammenspil og 
improvisation med

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

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

Soundpainting er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommu-
nikere med sit ensemble, og det giver os en ny måde vi kan kom-
munikere på i musikken. Soundpainting er ikke bundet til en bestemt 
musikalsk genre eller type af ensemble – alle på tværs af niveau og 
musikalske præferencer kan have glæde af at lære det. 

Forfatterne fortæller om bogen og konceptet
Der er skrevet en masse bøger der hjælper med hvordan man bliver 
dygtigere på sit instrument. Vi har skrevet en bog om hvordan man 
bliver bedre til at spille sammen, hvor vi tager spørgsmål op som: 
•	 Hvordan træner man sammenspillet? 
•	 Kan man lave øvelser med sit sammenspilshold ligesom man 

spiller etuder til soloundervisning? 
•	 Hvordan kommunikerer man med sit orkester mens musikken 

er i gang? 
•	 Hvad vil det sige at spille sammen? 

Bogen består af 3 dele
1. indføring i og definition af begrebet sammenspil 
2. ”troubleshooting” guide med øvelser til forskellige aspekter af 

sammenspillet 
3. indføring i Soundpainting 

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

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.

Jakob Fester
HjEMME HOS MIG, MåNEREjSEN, 
VANdRE-SUItEN
Vejl. pris kr. 139,00 pr. stk.

VANdRE-SUItEN danner sammen 
med forgængerne HjEMME HOS MIG 
og MåNEREjSEN et samlet materiale 
med repertoire til klaverundervisnin-
gen. Bøgerne henvender sig til elever 
på henholdsvis begynder-, let øvet- og 
mellemstadieniveau, og de er alle rigt 
illustrerede samt suppleret med en 
vejledende indspilning (www.ewh.dk/
sites/jakobfester).

http://www.koldingmusikskole.dk
http://www.musicmindgames.dk
http://www.ewh.dk
http://www.soundpainting.dk
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Samarbejde

Henrik Lilleholt Smidt var tid-
ligere souschef på Gladsaxe 
Musik- og Billedskole. Her havde 
han fingrene i mange projekter, 
der indebar samarbejder mellem 
skolen og kommunens folkesko-
ler. Så da Gladsaxe Kommune 
foreslog ham at blive udvik-

lingskonsulent med et skrivebord på en af kommunens 
folkeskoler, sagde han ja.
- Jeg skal blandt andet indsamle erfaringer for, hvordan 
et tættere samarbejde kan udmøntes i praksis, siger han.
Som koordinator for flere forsøgsprojekter på Mørkhøj 
Skole skal Henrik Lilleholt Smidt være med til at afdække, 
hvad der er muligt, når samarbejdet mellem skoler og 
kulturinstitutioner for alvor rulles ud, når skolereformen 
træder i kraft i skoleåret 2014/2015.
- Den skole, jeg sidder på, har en skoleleder, som ønskede, 
at skolen fik en skærpet kreativ profil. Jeg er bindeleddet 
mellem de forskellige faggrupper, og jeg skal facilitere de 
samarbejdsprojekter, som vi laver på skolen, siger han.

Fire projekter
Det er planen, at projektet med Henrik Lilleholt Smidt 
som konsulent skal køre dette skoleår og næste skoleår. I 
år er der tale om fire projekter i 1., 3., 4., og 5. klasse.
I 1. klasse underviser Henrik sammen med en musiklærer 
fra skolen. Umiddelbart kunne det lyde som kompagnon-
undervisning.
- Kompagnonundervisning forbinder jeg med, at en 
musikunderviser fra en musikskole går ind og overtager 
undervisningen, mens skolens lærer hjælper til med at 
holde styr på klassen imens. Det, der er vigtigt for mig 
i dette projekt, er, at vi skal undervise sammen. Derfor 
forbereder musiklæreren og jeg også undervisningen 
sammen, og vi tager udgangspunkt i fællesmålene for 
musikundervisningen i folkeskolen, siger han.
Forløbet kører over 15 uger, og ideen er, at musiklæreren 
skal fortsætte, når Henrik Lilleholt Smidt træder ud af 
projektet.
I 3. klasse handler det om et samarbejde mellem skolens 
lærere og undervisere i billedkunst og musik fra Gladsaxe 
Musik- og Billedskole.

Han bygger bro 
mellem musikskole 
og folkeskole
En folkeskole i Gladsaxe Kommune vil gerne have en stærk kreativ pro-
fil. Det hjælper Henrik Lilleholt Smidt til med. Han var tidligere souschef 
på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Nu er han ansat af kommunen som 
udviklingskonsulent med licens til at lave projektsamarbejde mellem 
Musik- og Billedskolen og folkeskolerne. Fire af slagsen skal være med 
til at afdække muligheder for samarbejde i de kreative fag.

Af Torben Svane  
Christensen
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- Eleverne skal bygge deres egne instrumenter. De skal 
udtænke instrumentet, og de skal kunne spille, men de 
kommer ikke til at stemme som traditionelle instrumen-
ter. Instrumenterne skal bruges til soundpainting, hvor 
eleverne ud fra håndtegn arbejder struktureret med 
improvisation og komposition, siger han.
Projektet skal strække sig over fire dage, og det er for 
begge 3. klasser på skolen.
I 4. klasse har eleverne bygget deres egne lysende mærk-
værdige væsener.
- Formålet var at se, hvad eleverne kunne få ud af at 
arbejde sammen i en kreativ proces. Det var hele 4. 
klasse årgangen som deltog i projektet, i alt 56 elever. 
Alle eleverne arbejdede i grupper i skolens aula, som var 
omdannet til et stort værksted. Her arbejdede eleverne i 
det underviserne kaldte ”et kreativt kontrolleret kaos”, 
siger Henrik Lilleholt Smidt.

Koncentreret musikundervisning
For eleverne i 5. klasse laver skolen et stort musikprojekt. 
Her samler man alle musiktimer fra Nytår til sommerferien 
og tilfører timer fra andre relevante fag, det kan være 
fx være fra dansk og engelsk. Timerne kommer på den 
måde til at udgøre en sammenhængende uge i foråret. 
- Ideen er at give eleverne en oplevelse af at være en del 
af en større proces, hvor musikken indgår i forskellige 
fag. De skal være med til at bygge en forestilling op fra 
bunden: Udvikling af selve fortællingen, skrive tekster og 
byde ind på det musikalske indhold. Eleverne skal selv 
dokumentere forløbet i artikel- eller videoform og deltager 
naturligvis også aktivt i selve forestillingen. Lærerkræf-
terne omkring forestillingen bliver en kombination af mu-
sikskole- og folkeskolelærere, siger Henrik Lilleholt Smidt.

Løfte niveauet
I alle projekterne deltager gæsteundervisere tilknyt-
tet Gladsaxe Musik- og Billedskole, og Henrik Lilleholt 
Smidt tror, at underviserne i kombination med folkesko-
lens lærere kan være med til at kvalificere undervisnin-
gen i folkeskolen på forskellige områder.
- Reformen handler jo om, at eleverne skal blive så dyg-
tige de kan. Reformen lægger samtidig op til at under-
støtte mange forskellige tilgange til læring. Dermed 
er der også gode muligheder for at lave en mere 
varieret skoledag for eleverne, hvor netop 
kompetencerne fra kulturskolerne kan blive 
interessante elementer, siger han.
Men projekterne var ikke blevet til noget, 
hvis skolens ledelse og lærere ikke havde 
givet grønt lys og budt ind med engage-
ment.
- Det betyder alt, at ledelsen er med på 
ideen og bakker fuldt op. Lærerne skal 
også være motiverede, ellers kan det 

ikke lade sig gøre. For dem handler det også om at få det 
til at passe ind i en kontekst, så det ikke bare bliver en 
engangsforestilling, siger han.
Der er selvfølgelig også udfordringer i forbindelse med 
projekterne.
– Det vil der nok altid være, når to forskellige grupper 
med hver deres kultur skal arbejde sammen og forstå 
hinandens sprog. Når vi lavede et projekt på Gladsaxe 
Musik- og Billedskole, så vidste alle, hvad det indebar. 
Mens der er et andet syn på et projekt på en folkeskole. 
Det skal afstemmes, for at vi kan samarbejde, siger han.

Strygere undervises på skolen
Et andet tiltag, der skal give skolen en styrket kreativ 
profil, er, at en stor del af strygerundervisningen fra Glad-
saxe Musik- og Billedskole er flyttet ud på folkeskolen.
- Med denne decentralisering håber vi, at Musik- og 
Billedskolen kan være med til at skærpe skolens kreative 
profil samtidig med at det giver nogle nye muligheder for 
strygerundervisningen, siger han.
Det er ikke sket uden praktiske udfordringer.
- Det kan være sin sag at flytte fra lokaler på musikskolen, 
der er indrettet til musik, til et klasseværelse i en folke-
skole. Der er også hensynet til den anden undervisning, 
der foregår på skolen, og så gælder det om at inddrage 
det tekniske personale på skolen, så en rent praktisk ting, 8
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  Henrik Lilleholt Smidt  
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som for eksempel adgang til skolen, kommer på plads, 
siger han.
Store musikarrangementer, som det årlige Suzuki-
stævne, hvor Gladsaxe i samarbejde med Albertslund var 
vært, blev også afholdt på skolen.
- Det er også med til at vise, at det er skolen, hvor der 
sker noget på musikområdet, siger han.
Men Henrik Lilleholt Smidt skal også hjælpe til med at 
sætte andre samarbejdsprojekter i gang på kommunens 
andre skoler.
- Skolelederne taler jo sammen, og det er fedt, når andre 
skoler henvender sig for at få hjælp til at få et samar-
bejde op at stå, siger han.
En af henvendelserne har gået på at købe musikundervis-
ning af Gladsaxe Musik- og Billedskole til 5. årgang på en 
skole, som gerne vil samle årgangens musikundervisning 
over et længere forløb i foråret. 
- Her laver vi et sammenhængende stompforløb. 
Derudover skal vi arbejde med musikforståelse, herun-
der form- og node/rytmelære og introducere eleverne 
til noget musik, de ellers ikke var kommet til at stifte 
bekendtskab med. Forskellige undervisere kan intro-
ducere forskellige musikinstrumenter og lade eleverne 
opleve, hvordan en dygtig musiker kan beherske et 
instrument. Hertil kommer et forløb med Garage Band. 
Alle eleverne har nemlig iPad, og det vil vi meget gerne 
prøve at benytte os af, for at give eleverne lysten til selv 

at eksperimentere med komposition og musikforståelse, 
siger han.

Sætte lys på hinanden
Henrik Lilleholt Smidt er overbevist om, at projekterne 
nok skal give skoledagen et løft, når den nye skolelov 
træder i kraft.
- Jeg tror, at musik- og kulturskolerne kan være med til 
at give eleverne en bedre og mere kreativ skoledag. Med 
projekterne sætter vi lys på forskellige kompetencer og 
på, hvordan de kan spille sammen. Samtidig tror jeg, at 
faggrupperne kan lære rigtig meget af hinanden, og det 
vil føre til en kompetenceudvikling både for folkesko-
lelærerne og for de lærere, der arbejder på musik- og 
kulturskoler. 
Det har også betydning, at Henrik Lilleholt Smidt og 
underviserne fra Gladsaxe Musik- og Billedskole er mere 
synlige på skolen.
- Før blev undervisere udefra betragtet på linje med de 
foreninger, der benytter sig af skolen som gæster. Det er 
en proces, vi hele tiden må arbejde med, også for at få 
skabt et miljø omkring den undervisning, der foregår efter 
skoletid. Når jeg sidder her på skolen, bliver jeg et kendt 
ansigt, og det er målet, at undervisere fra Gladsaxe Musik- 
og Billedskole også bliver kendte ansigter, så det bliver 
helt naturligt, at skolens lærere opsøger dem og opdager, 
at de kan bruge hinanden, siger Henrik Lilleholt Smidt. ■
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Fløjtebogen 1, 2, 3 og 4
... af Grete Granerud
Begyndermateriale beregnet til holdundervisning. 
Fra 2. klasse. 
B-497. Hæfte 1. Kr. 80,- (100,-)
FM-CD-497. Cd til hæfte 1. Kr. 176,- (220,-)
B-619. Hæfte 2. Kr. 80,- (100,-)
FM-CD-619. Cd til hæfte 2. Kr. 176,- (220,-)
B-657. Hæfte 3. Kr. 80,- (100,-)
FM-CD-657. Cd til hæfte 3. Kr. 176,- (220,-)
B-498. Fløjtebogen 1 - til læreren. Kr. 224,- (280,-)
FM-CD-498. Cd til Fløjtebogen 1 - til læreren. 
Kr. 176,- (220,-)
B-778. Fløjtebogen 4. Kr. 128,- (160,-)
FM-CD-778. Cd til hæfte 4. Kr. 176,- (220,-)

Tag fat på blokfløjten 1 og 2
... af Lisbeth Buhl 
Bind 1 er begynderbog for de yngste blokfløjteelever i 
musikskolen (1.-3. klasse). Bind 2  er fortsætterbog for 
blokfløjteelever i musikskolen (3.-5. klasse).
Bog 1. B-744. Kr. 96,- (120,-)
Bog 2. B-820. Kr. 96,- (120,-)

Spilleblok’en 1 og 2 
... af Morten Brinch Ladegaard Kargo
Begynderblokfløjte for solo og hold. Fra 6 år.
Hæfte 1. B-744. Kr. 96,- (120,-)
Hæfte 2. B-820. Kr. 96,- (120,-)

Anjado
... af Pia Dahl og Ingrid Oberborbeck
Blokfløjteskole i et eventyrunivers. Blokfløjte,  
musik og bevægelse for 5-7-årige.
B-252. Bog med spiralryg. Kr. 208,- (260,-) 

Sopranblokfløjter
Yamaha-fløjte. Barokgreb. Kr. 80,- (100,-)
Yamaha-fløjte. Tyske greb. Kr. 80,- (100,-)
Woodnote. Barokgreb. Kr. 40,- (50,-) 

Gå foråret i møde med ... 

    ...Danske blokfløjteskoler

e  q

Lære mere om disse og andre danske materialer til blokfløjteundervisningen på www.dansksang.dk >søg produkt >blokfløjte

Folkeskolens MusiklærerForening

Fløjtebogen 2

Grete Granerud

Sange til hele året
med tonerne g a h c
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Melodier med tonerne 

g a h e d 
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Understøttende undervisning

Understøttende og 

underfuld  
undervisning

”Understøttende Undervisning” er 
blevet et gennemgående begreb i 
den nye skolereform. I enhver mu-
sikundervisers og musikskoleleders 
bevidsthed popper en masse asso-
ciationer op ved ordet ”understøt-
tende”. Utallige velunderbyggede 
undersøgelser og almindelig sund 

fornuft indikerer, at aktiv og medskabende omgang med 
musik træner alle kompetencer og understøtter alle fag. 
Instrumentalundervisning appellerer til følelseslivet, til 
målrettethed, systematik, samarbejdsevner og træning 
i at samle enkeltdele til helheder m.m. De udadvendte 
børn får tilfredsstillet deres meddelelsestrang, og for de 
mere introverte kan musikken understøtte det behov 
for refleksion, fordybelse og personlig vækst, der er helt 
afgørende for deres trivsel og udvikling. 

Er det hørt før? Ja, i så overvældende grad at vi med 
jævne mellemrum må sige til hinanden og os selv: 
”Musik er ikke udelukkende understøttende. Musik er et 
under i sig selv. Musik kan ikke beskrives med ord men er 
en international og tidløs forlængelse af det talte sprog. 
En afspejling af og en kanal for udladning af alle følelses-
livets afkroge”.

Mange har spurgt sig selv, hvad forskellen er på det op-
rindelige lovforslags ”aktivitetstimer” og den reviderede 
lovteksts ”Understøttende Undervisning”. Det kan være 

svært at greje, men ikke desto mindre er der med det 
sidstnævnte ordvalg skruet op for appellen om udvikling 
og seriøsitet i skoletiden. Det er her musikskolerne helt 
naturligt kommer ind i billedet. 

Som bekendt er vejene banet via lovteksten: Samarbejdet 
mellem skolerne og musikskolerne bliver gensidigt for-
pligtende, og den enkelte skoleelev kan opfylde noget af 
sin undervisningspligt på musikskolen og i andre særligt 
udviklende sammenhænge uden for skolens fysiske ram-
mer. Der kan oprettes musikklasser for specielt interes-
serede. Den store udfordring bliver nu at få logistikken til 
at gå op på det lokale plan. For mig at se kan det ikke gå 
hurtigt nok med at få den enkelte kommune til at favne 
mulighederne, give skolelederne en dyb forståelse af 
værdien ved at give børnene frirum til musikalsk fordy-
belse og udvikling, skaffe lokalekapacitet og etablere 
det samarbejde mellem den enkelte elevs forældre og 
skolelederen, der skal til for at tilfredsstille behovet for 
instrumentalundervisning. Alle musikskolelærere og 
-ledere ved, hvad der skal til for at planlægge en musik-
skolesæson. Nu skal planlægningen af instrumental- og 
sangundervisningen langt flere led igennem. 

Udsigten til et udbygget samarbejdet med skolerne har 
allerede fået projekter, kompagnon-ordninger og kor/or-
kester-samarbejde til at blomstre mere end nogensinde, 
og MODUS er for tiden et sandt vidnesbyrd om, hvad 
nye muligheder kan tilvejebringe af kreative tanker. Også 

Af Charlotte  
Wested
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på Hørsholm Musikskole, hvor jeg er lærer, er der tilføjet 
nye dimensioner til samarbejdet med folkeskolerne. I 
januar/februar 2013 blev ca. 60 elever fra Hørsholm 
Skole involveret i at indstudere og opføre orkester- og 
korværket ”The Beauty”: Et underskønt 
værk af klassisk tilsnit, komponeret af 
cellolærer, Thomas Asli. Thomas Asli og 
violinlærer Martha Marie Knudsen fra 
musikskolen stod i spidsen for projek-
tet, bistået af andre lærere fra musik-
skolen og lærere fra Hørsholm Skole. 
Musikskoleelever på violiner, celloer, 
blokfløjter og tværfløjter udgjorde en 
del af instrumenterne, og en gruppe 
skolelever uden musikskoleerfaring tog 
sig af marimbaer og andet slagtøj. Et 
stykke inde i ”The Beauty” gav et hold 
af klappere musikken yderligere puls 
og ”drive”. Det var elever fra 0. – 2. 
klasse, der ikke tidligere havde befat-
tet sig aktivt med ”klassisk” musik. Et 
par kor fra skolen og to sangsolister sang den bærende 
melodi så overbevisende, at den lidt avancerede melodi i 
7-delt takt blev et hit i skolegården. Værket blev opført 2 
gange i kulturhuset Trommens store sal. Det blev en stor 
publikumssucces og et vigtigt bidrag til skoleelevernes 
fællesskab, samarbejdsevner og musikalske horisont.

I august 2013 holdt Rungsted Skole sin 60 års fødsels-
dag med et stort arrangement på skolens idrætsplads. 
Jeg havde ved den lejlighed arrangeret Adéles Skyfall fra 
James Bond-filmen i samarbejde med en af mine unge 
klaverelever. Sammen med et par kolleger fra musik-
skolen, Rungsted Skoles musiklærer og et par ekstremt 
hjælpsomme pedeller blev grunden lagt til en opførelse 
på markedspladsens udendørs scene. Musikskolelever 
tog sig af klaver, klokkespil, vibrafon og klarinet, og en 
violinlærer udsmykkede med violinkaskader. Sangen blev 
sunget af to dygtige sangsolister, korelever fra musiksko-
len og velsyngende folkeskolelever fra 5. klasse. Elever 
ned til 0. klasse byggede et fast fundament under musik-
ken med slagtøjsinstrumenter.

Mange andre musikskoler har opbygget orkester- og 
korprojekter med en kerne af erfarne musikskoleelever 
eller endog professionelle musikere på ”sjældne” instru-
menter sammen med elever fra skolernes musikundervis-
ning. Dette er kun begyndelsen på en udvikling, der vil 
knopskyde de kommende år, for skolereformen er jo ikke 
engang trådt landsdækkende i kraft.

Midt i alle disse spektakulære og farverige udfoldelser skal 
vi dog huske, at projekter altid vil være en ”overbygning” 
og ikke selve kernen i den enkeltes musikalske udvik-

ling. Forud for en blæser- stryger- sang- eller klaverelevs 
medvirken i ”The Beauty” eller ”Skyfall” er der gået time 
efter time med intens instrumentalundervisning, tusindvis 
af øvetimer + alt det ”løse” med f.eks. instrumentanskaf-

felse og -vedligeholdelse. Personligt 
erhvervede musikalske kompetencer 
åbner for et væld af udtryksmulighe-
der; alene- og sammen med andre i 
alle tænkelige regier, så det er bare om 
at nære de positive cirkler. Flere skole-
orkestre vil sandsynligvis opstå til gavn 
for eleverne og skolernes profil, men 
vi skal fortsat også prioritere, udvikle 
og pleje de mange orkestre og kor, der 
gennem årene er opstået på tværs af 
skolerne; ofte med base i musikmiljø-
erne i musikskolebygningerne. Der er 
utallige uvurderlige arbejdsfællesska-
ber mellem folkeskolelever, privatsko-
lelever, gymnasieelever og voksne, der 
ikke må komme i klemme. Det er jo 

ikke altid skoletilhørsforholdet, der afgør, om et sammen-
spilshold bliver en succes, og mange vil stadig skønne på 
musikmiljøer og opbygning af musikalske færdigheder 
og meningsfulde arbejdsvenskaber uden for deres egen 
skoles regi.

I forbindelse med skolereformen er det både vigtigt at 
pleje den basale instrumentalundervisning- og nok så 
meget roen og tiden til øvning for den enkelte. Her kan 
man måske arbejde opfindsomt med evt. tomme lokaler 
i musikskolebygninger om formiddagen og velindrettede 
inspirerende øvefaciliteter på folkeskolerne dagen igen-
nem, nu hvor flere skoler bygger ud.

I et land, hvor kommunerne er vidt forskellige m.h.t. 
udstrækning, indbyggertal, kulturinstitutioner og kulturel 
profil, vil løsningerne nok variere fra sted til sted. Men 
det er vigtigt, at vi tager ved lære af allerede indhøstede 
pædagogiske erfaringer fra danske og udenlandske sko-
ler og gymnasier, der har nogle års reformerfaringer ”i 
bagagen”. Aktørerne på skoleområdet må bestræbe sig 
på, at rammerne bliver overskuelige og rolige, så kræf-
terne bruges til det faglige indhold og ikke til unødven-
digt indviklet logistik og kompliceret ”indpakning”. Kun 
derved bevarer den enkelte modet og inspirationen. Mu-
sikskolelærere og - ledere må være klare i mælet, m.h.t. 
hvad der er underbygning og fundament i musikunder-
visningen, og hvad der er overbygning. På denne måde 
sikrer vi, at vi også om en halv og en hel generation har 
musicerende mennesker, der både kan nyde musikkens 
undere og agere klogt, engageret, fagligt fokuseret og 
kreativt efter at have lært musikkens arbejdsmetoder og 
glæder at kende. ■
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Kommentar

Det kan være svært at være begej-
stret for noget, man ikke selv har 
iværksat, endsige ønsket. Dog peger 
folkeskolereformen på mange posi-
tive muligheder for musikskolerne og 
musikskolelærerne. Vi får nu, mere 
end nogensinde før, brug for vores 
kreative og innovative sider, nye un-

dervisningsformer, videndeling og samarbejdsevner. "Det 
hele" er i spil, og hvis musikskolerne kommer ind og 
samarbejder reelt med de enkelte folkeskoler, hvilket nu 
er en gensidig forpligtelse, er der gode muligheder for, at 
musikskolelærere kan byde ind med spændende projek-
ter og undervisningsvinkler. Her skal musikskolelærernes 
høje faglige niveau i spil og være med til at udvikle de 
musikalske miljøer på skolerne og i børnenes liv generelt. 
Musikskolelærere er selvfølgelig forskellige, men der 
er dog en tendens til, at nogle musikskolelærere elsker 
at sætte projekter i gang, lave orkestre, musikforestil-
linger m.v.. Dette (koncerter m.m.) er selvfølgelig en del 
af det daglige arbejde og fordres, når man ansættes i 
en musikskole. Men der er mange innovative ildsjæle 
og iværksættere i de danske musikskoler. Der er en høj 
faglighed og en klar bevidsthed om, at den faglighed 
skal føres videre ind i samarbejdet med folkeskolen. Den 
musikalske kvalitet og mangfoldighed i musikken og 
musikundervisningen skal bibeholdes og udvikles. Er man 
i stand til at se mulighederne i den nye reform, som jo er 
kommet for at blive, er man godt på vej. 

Der er dog faldgruber. En af dem kan netop være mu-
sikskolelæreres ønske om at sætte ting i gang, og (ikke 
"men"), der skal være ressourcer rent menneskeligt (hvor 
meget kan du egentlig overkomme) og pædagogisk, mu-
sikpædagogisk og tidsmæssigt: at få et godt og frugtbart 
samarbejde med folkeskolerne op at køre kræver tid, og 
i denne sammenhæng kan man godt tillade sig at holde 
fast i, at tid er penge. Derudover har musikskolelærere 
nu, generelt og overordnet set, gode ansættelsesforhold. 
Det skal ikke smuldre i korte og tidsbegrænsede projekt-
ansættelser, som efterlader den enkelte svævende frit og 

uden egentligt ansættelsesmæssigt sikkerhedsnet. Eller 
for dens sags skyld en musikskolesæson med "kamelpuk-
kelform", hvor der arbejdes uforholdsmæssigt meget i 
nogle perioder og meget lidt i andre. 

Nye undervisningsformer f.eks. i form af mere hold- eller 
klasseundervisning fordrer også, at musikskolelærere får 
mulighed for efteruddannelse i klasserumsledelse, således 
at lærerne klædes på til opgaven med at undervise hold 
(eller klasser), hvis dette bliver en del af kommende afta-
ler. Faktisk er der i udspillet til folkeskolereformen en hel 
side (side 17-18), der handler om "Ro og klasseledelse". 
Deraf kan man slutte at folkeskolelærerne også har brug 
for mere efteruddannelse og forskning på dette område. 
De gode muligheder ligger lige for, lad os bruge dem, 
udvikle, opfinde, nytænke og ikke mindst gentænke (der 
er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen, 
igen) i samarbejde med hinanden og folkeskolerne.

Musikskolelærere har i mange år haft "flydende" ar-
bejdstid. Selvfølgelig skal der ydes et vist stykke arbejde 
(grunden), men det er meget, endog meget nemt, at 
lave/gøre "mere". Dette "mere" må man være bevidst 
om. Det er vigtigt, at musikskolelærere og -ledere holder 
sig for øje, at vi stadig indenfor musikskoleområdet skal 
have ansættelser til at hænge sammen rent musikfagligt, 
lønmæssigt og tidsmæssigt. Alt tyder på, at der landet 
over arbejdes ihærdigt i den retning både fra musikskole-
lederes og tillidsrepræsentanters side.

DMpF’ s kampagne og politiske lobbyarbejde i forbin-
delse med forhandlingerne af folkeskolereformen har 
været med til at synliggøre musikskolernes eksistens, be-
rettigelse og betydningsfulde arbejde i bredere forstand. 
Både politikere og meningsdannere og ikke mindst mu-
siklærere og skoleledere på folkeskolerne rundt omkring 
i landet har fået "øje på" musikskolerne og musikskole-
lærerne som fremtidige (snarlige) samarbejdspartnere. En 
udvikling som er meget positiv og som kan udmøntes i 
helt konkrete samarbejder mellem folkeskole/musikskole 
i de enkelte kommuner. ■

Af Ida Marie  
Skydsgaard

FOLKESKOLEREFORMEN
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KlassisK for alle
Der er nok at tage af. Den klassiske musiks lagre er uudtømmelige – vi kan bare 
tage for os af retterne. Der er klassisk for alle.

Her i bogen skriver vi om nogle af dem. Tyve af de rigtigt gode af Bach, Bernstein, 
Or� , Mozart … De fortæller alle sammen en god historie – om kærlighed, om 
fortvivlelse, optur og nedtur, glæde og sorg. Det handler altså om musikken selv.

Den måde, vi omgås musikken på – i sprog, teori, teknik etc – behandles i kapit-
lerne ind imellem. Vi taler om musikken, og vi taler om musikken i et sprog, som 
er ligetil. Der er ingen underlige fagudtryk eller svære begreber. Det er slet ikke 
nødvendigt, for musikkens sprog er for alle – klassisk for alle.  

Selve musikken – den levende musik – er der også. For på bogens hjemmeside 
www.klassiskforalle.dk ligger den klar. Musikken i de bedste indspilninger, og 
oven i købet nyttige versioner af de tyve musikstykker med kommentarer, mens 
musikken spiller. Som om vi sad sammen og snakkede om det. Vi deler vores 
 erfaringer, så der bliver klassisk for alle.

KLASSISK FOR ALLE er for dem, der har lyst til at komme ind i den klassiske 
 musiks verden og gerne vil vide mere.

KLASSISK FOR ALLE er bogen, der uden nørderi og indforståede fagudtryk 
 fortæller om musikken og dens skabere, om instrumenterne, om udtale af navne, 
om noder, tonearter, om dirigenten og mange andre emner fra den klassiske 
 musiks verden.

KLASSISK FOR ALLE har masser af billeder, som fortæller deres egen historie om 
musikken, musikerne og musikkens publikum.

KLASSISK FOR ALLE er en bog og en hjemmeside, men først og fremmest musik. 
Gå frem og tilbage mellem musikken og det, der omgiver den, viden, kommen-
tarer, synspunkter. Og vælg selv hvornår du vil nyde den rene musik i lyset af din 
nye viden. 
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Svend Rastrup Andersen
Finn Gravesen

Trine Boje Mortensen
Helge Baun Sørensen

KlassisK 
for alle

www.klassiskforalle.dk

Svend Rastrup Andersen, Finn Gravesen, 
Trine Boje Mortensen og Helge Baun Sørensen

KLASSISK FOR ALLE
Vejl. pris kr. 299,00
360 sider, indbundet, gennemillustreret i farver

Den klassiske musiks lagre er uudtømmelige – vi kan bare tage for 
os af retterne. I KLASSISK FOR ALLE fortælles der om nogle af dem. 
Tyve af de rigtigt gode af Bach, Bernstein, Orff, Mozart ... De fortæl-
ler alle sammen en god historie. Og den måde, vi omgås musikken 
på – i sprog, teori, teknik etc – behandles i kapitler ind imellem. 
Og selve musikken er der også. På bogens hjemmeside www.klas-
siskforalle.dk ligger den klar i de bedste indspilninger.

KLASSISK FOR ALLE er for dem, der har lyst til at komme ind i den 
klassiske musiks verden og gerne vil vide mere.

KLASSISK FOR ALLE er bogen, der uden nørderi og indforståede 
fagudtryk fortæller om musikken og dens skabere, om instrumen-
terne, om noder, tonearter og mange andre emner fra den klassiske 
musiks verden.

KLASSISK FOR ALLE er den oplagte gaveidé til alle dem, som ikke 
ved, at de kan lide klassisk musik, men som sætter pris på en god 
historie og har nysgerrigheden intakt.

13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

HJEMME HOS MIG
Jakob Fester

HJEMME HOS MIG indeholder 13 korte klaverstykker for elev og lærer. De er alle nemme at spille fra bladet og træner hver en bestemt rytme. Stykkerne er velegnede til begyndere, men kan også bruges som læse- og transponeringsøvelser for mellemstadieelever.
HJEMME HOS MIG danner sammen med efterfølgerne MÅNE-REJSEN og VANDRE-SUITEN et samlet materiale med repertoire til klaverundervisningen. Bøgerne henvender sig til elever på hen-holdsvis begynder-, let øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt illustrerede samt suppleret med en vejledende indspilning.

“Jakob Fester byder indenfor i “HJEMME HOS MIG” og det er så sjovt at besøge Jakob, at der stensikkert bliver fuldt hus! 
“HJEMME HOS MIG” er en vidunderlig spillebog. Den er så lærerig og så hyggelig, at den helt naturligt vil finde plads alle steder, hvor der bliver spillet på sorte og hvide tangenter!” 

— Anne ØlAnd

WH31414ISBN 978-87-598-2363-7

Soundpainting

Sammenspil og 
improvisation med

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

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

Soundpainting er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommu-
nikere med sit ensemble, og det giver os en ny måde vi kan kom-
munikere på i musikken. Soundpainting er ikke bundet til en bestemt 
musikalsk genre eller type af ensemble – alle på tværs af niveau og 
musikalske præferencer kan have glæde af at lære det. 

Forfatterne fortæller om bogen og konceptet
Der er skrevet en masse bøger der hjælper med hvordan man bliver 
dygtigere på sit instrument. Vi har skrevet en bog om hvordan man 
bliver bedre til at spille sammen, hvor vi tager spørgsmål op som: 
•	 Hvordan træner man sammenspillet? 
•	 Kan man lave øvelser med sit sammenspilshold ligesom man 

spiller etuder til soloundervisning? 
•	 Hvordan kommunikerer man med sit orkester mens musikken 

er i gang? 
•	 Hvad vil det sige at spille sammen? 

Bogen består af 3 dele
1. indføring i og definition af begrebet sammenspil 
2. ”troubleshooting” guide med øvelser til forskellige aspekter af 

sammenspillet 
3. indføring i Soundpainting 

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

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.

Jakob Fester
HjEMME HOS MIG, MåNEREjSEN, 
VANdRE-SUItEN
Vejl. pris kr. 139,00 pr. stk.

VANdRE-SUItEN danner sammen 
med forgængerne HjEMME HOS MIG 
og MåNEREjSEN et samlet materiale 
med repertoire til klaverundervisnin-
gen. Bøgerne henvender sig til elever 
på henholdsvis begynder-, let øvet- og 
mellemstadieniveau, og de er alle rigt 
illustrerede samt suppleret med en 
vejledende indspilning (www.ewh.dk/
sites/jakobfester).
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Side By Side

Musikskoleelever i Det Kongelige Kapel

Et samarbejde mellem Det Kongelige Kapel og en række 
musikskoler finder i år sted for anden gang. På Store 
Scene i Operaen sidder musikskoleelever side om side 
med professionelle kapelmusikere og giver koncert. 
Deraf navnet ”Side By Side”. Ideen er at give de unge ta-
lentspirer en rundtur i et professionelt symfoniorkesters 
arbejdsproces – og derved inspirere dem til at sætte sig 
nye mål for den videre musikalske udvikling.

Af Kirsten  
Brunbech

  
FOTO: ERIK NORSKER
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Efter et intenst tredages forløb i Operaen er 42 musik-
skoleelever og deres mentorer nået til den sidste prøve 
inden morgendagens store koncert. Halvdelen af Kapel-
lets musikere er ved denne anledning skiftet ud med mu-
sikskoletalentelever. Der er en sitrende, forventningsfuld 
stemning at spore blandt de unge, hvoraf den yngste 
kun er ti år. Dirigenten, Michael Bojesen, træder op på 
podiet, løfter taktstokken og slår Schuberts ufuldendte 
symfoni an. Musikken klinger flot i den stemningsfulde 
opera, og alle elever er dybt koncentrerede og høster 
indimellem anerkendende blikke fra de voksne musikere 
ved deres side.
”Violiner, I har nogle takter dér, hvor I kan sidde og filo-
sofere over livet – og hvilken tone I skal starte på!”
”Andenfløjter, giv lidt mere, så vi hører tertsen. Ofte, 
når man føler, noget er falsk, er det fordi, vi mangler 
tertsen”. Dirigenten giver små direktiver til de forskellige 
instrumentgrupper efter gennemspilningen.
Derpå følger en smuk ”Cavalleria rusticana”, og bag-
efter udbryder dirigenten: ”så skal der danses”. Alle 
strygere forlader scenen, og for fuld blæs får vi Gu-
stav Holsts ”Military Suite” for blæsere og slagtøj. Da 
strygerne kommer jokkende tilbage på scenen, forklarer 
Michael Bojesen orkesteret, at det har stor betydning, 
hvordan man kommer ind på scenen. Her har musikere 
meget at lære af balletdansere, siger han. De forstår 

altid at føre sig med rank holdning og energisk udstrå-
ling. 
Det sidste værk er en vals af Tjajkovskij fra balletten 
Tornerose. ”Her skal være energi fra starten. I balletten 
kommer hele hoffet ind i det flotteste skrud; kjoler og 
uniformer, og så kommer denne flotte vals – se det for 
jer!”
Efter gennemspilningen udbryder han, ”Kanonfint!”
”Her har været en fantastisk rar atmosfære under vores 
prøver. Tak til eleverne, som klarede det fantastisk flot – 
og tak til musikerne, fordi I går ind i det her. Det er guld 
værd!”
Henvendt til eleverne siger han. Vi mødes til ”Touch 
Base” i morgen en time før koncerten”.
Fra mørket i den tomme koncertsal dukker en musiksko-
lelærer op. Han kunne ikke dy sig for at komme ind og 
overvære prøven. Det er Flemming Lund. Han er tvær-
fløjtelærer på Københavns Kommunes Musikskole og har 
sendt sine to dygtige elever, Freja og Rosa herind.
”Da jeg kom ind i salen og så mine to piger sidde dér på 
scenen, blev jeg meget rørt. Freja har jeg haft i ni år - lige 
siden karrusel i første klasse. Det er et klimaks sådan en 
dødssyg gråvejrslørdag at komme her ind - kigge på dem 
og tænke, alt det de spiller dér, det er noget jeg har lært 
dem”, udbryder han stolt.
”Det her ændrer deres liv. Det, synes jeg, er virkelig stort!”8
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Musikskoleelever i Det Kongelige Kapel

8 Elev og mentor
I frokostpausen sidder sekstenårige Freja Bundvad og 
hendes mentor i kantinen med hver sin madpakke. Freja 
bekræfter, at det har været en stor oplevelse at være 
med:
”Jeg fik noderne for seks uger siden, og Flemming, min 
lærer, har hjulpet mig rigtig, rigtig meget.
Det har været fantastisk at være en del af det her orke-
ster; at opleve, hvordan musikerne snakker til hinanden – 
og opdage, at de er helt almindelige mennesker, selvom 
folk betaler helt vildt mange penge for at komme ind at 
høre dem”.
Fremtidsplanerne har hun endnu ikke lagt fast. ”Nu tager 
jeg gymnasiet først, og så vil jeg måske søge på MGK 
bagefter”.
Hendes mentor, kapelmusiker Anna Dina Schick, sup-
plerer: ”Det er supervigtigt at lave sådan nogle ting. Men 
vi skal evaluere forløbet bagefter. Det kunne være fedt 
at have kontakt med de unge mennesker langt før - og 
måske også være en del af rekrutteringsprocessen. Det 
er jo luksusforhold, at vi er én til én. Man burde udnytte 
den ressource og måske lave en slags workshop op til 
forløbet, hvor vi musikere arbejder med eleverne. Men 
det er jo helt nyt det her, så det skal videreudvikles.
Eleverne kunne også blive tilbudt at se en forestilling, 
mens de er her i huset; sidde på en god plads og opleve, 
hvordan det er at sidde her som publikum om aftenen.
Man laver det her ”outreach” mange andre steder i 
verden. Så vi kan også vende os mod udlandet og lære af 
erfaringerne dér”.

Vigtigt at bryde murene ned
Bag kulisserne farer Dorte Grannov Balslev travlt om-
kring. Hun er ”Outreach- og læringsansvarlig” på 
Operaen. Det er hende, der er hovedansvarlig for Side By 
Side-projektet. 
”Her i huset vil vi gerne åbne for børn og unge. Det 
er vigtigt, at vi får brudt murene lidt ned. De her store 
tunge arkitektoniske værker, vi er inden i, kan jo være lidt 
svært tilgængelige rent visuelt. Det er vigtigt at række 
ud, byde folk ind og hilse dem velkommen”, forklarer 
hun.
”Vores operachef, Sven Müller, oplevede selv som barn i 
Tyskland at spille med i et projekt som det her. Så det var 
ham, der fandt på det. Og jeg har mødt det i England. Så 
vi var enige om, at det her ville vi rigtig gerne.
Vi er jo et teater for hele landet, så tanken er, at vi 
fremover også skal have musikskoleelever ind fra Fyn og 
Jylland. I år er der elever fra tretten forskellige musiksko-
ler på Sjælland. Hver elev har en mentor. Halvdelen af de 
professionelle musikere er taget væk, og så er pladserne 
fyldt op med musikskoleelever.

Først havde eleverne gruppeprøver i hver deres lokale med 
hver deres coach, så fællesprøver i tre dage. Men de har jo 
øvet sig længe – mange har haft noderne i flere måneder.
Som hovedregel vil vi gerne have det segment ind, som 
endnu ikke er på MGK og ikke allerede har lagt en pro-
fessionel karriere foran sig - men har brug for inspiration 
til; ”okay, jeg kan læse noder, men det med at musicere 
og skabe et kunstnerisk udtryk, hvordan er det lige, det 
foregår” - at få den saltvandsindsprøjtning fra musikerne. 
Mange siger bagefter: ”Aha, det er lidt anderledes end 
at spille i musikskolen””. 
Dorte Grannov Balslev fortæller, at deltagernes alder i år 
spænder fra 10-28 år. De bliver indstillet af deres mu-
sikskolelærer. Det Kongelige Teater skriver ud til en lang 
række musikskoler og tilbyder projektet, og så indstiller 
lærerne eleverne, når de har set noderne og skønner, at 
eleverne kan magte repertoiret.
”Musikernes rolle er at være støttende og inspirerende. 
Være kollegaer men også give nogle fif, som: ”her skal 
du måske lige frasere på den måde” – eller ”du kan bare 
give lidt mere der…” De skal være et forbillede for det at 
være musiker, så de unge kan høre, at ”den musikalitet, 
som bliver spillet dér ved siden af mig, den er inspire-
rende. Jeg vil gerne give den en ordentlig skalle, når jeg 
kommer hjem””.
”For musikskolelærerne er det en fin ting at spille hen 
imod, at man har et projekt som det her. Det er meget 
motiverende. Det Kongelige Kapel er et stort forbillede 
for mange af eleverne, så at spille sammen med dem, 
synes de, er fantastisk”.

På maestroens værelse
Efter prøven går Michael Bojesen ind på ”sit eget væ-
relse”. Her er et skilt på døren med hans navn og titlen 
”Maestro”. Det er et lille rum med en sofa, et skrivebord 
og billeder på væggen, som foreviger alle dirigenterne 
gennem tiderne, blandt andet Kong Frederik IX.
På spørgsmålet om, hvordan det er at skulle instruere 
musikskoleelever og professionelle på én gang, svarer 
maestroen:
”Jeg taler mere, end jeg ellers ville gøre. Og jeg har brugt 
mange flere billeder, når jeg har instrueret her. Men 
principielt skal en dirigent snakke så lidt som muligt. 
Hvis man ikke kan vise det, man gerne vil have frem som 
dirigent, så kan det være det samme!”
Intonationsproblemer vil der jo også oftere være, når to 
sidder og spiller unisont, men generelt har de unge klaret 
det ret flot”.
Dirigenten har også brugt tid på at tale med orkester-
medlemmerne om deres scene-entré. Til det siger han:
”Der skal ske en mental forandring, når musikerne træ-
der ind på scenen og er på.



? Side By Side
koncert på Store Scene i Operaen,
den 3. november 2013 

Medvirkende:
Dirigent: Michael Bojesen
Koncertmester: Emma Steele
Det Kongelige Kapel
Elever fra Albertslund Musikskole, Furesø Musik-
skole (Kvintoratets talentlinje), Glostrup Musikskole, 
Greve Musikskole, Helsingør Musikskole, Hvidovre 
Musikskole, Hørsholm Musikskole, Københavns 
Kommunes Musikskole, Køge Musikskole, Lyngby-
Taarbæk Musikskole, Roskilde Kulturskole, Ruders-
dal Musikskole, Tivoligarden.

  Michael Bojesen  
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De gemmer sig bag et instrument og bag et nodestativ 
og sidder dér i deres egen lille verden. Men det handler jo 
om at komme ud over kanten, når vi skal spille for folk, 
der har betalt penge for det.
Det Kongelige Kapel er vant til at sidde i orkestergraven. 
De fire gange om året, hvor de bliver støvet af og kom-
mer op på scenen, har de ikke den bevidsthed. Og det er 
jo sjovt, når de er i et hus, hvor det handler så meget om 
det visuelle udtryk, at der ikke er nogen, som giver dem 
et kursus i, hvordan man kommer ind på scenen”.
Som medlem af Tænketank for Musikundervisning er 
rekruttering af musikerne også et emne, der interesserer 
Michael Bojesen:
”Undersøgelser viser, at det er musikeres børn, der 
bliver musikere. Hvis vi skal have fat i hele vækstlaget 
og den store talentmasse, som er derude, skal musikken 
have en helt anderledes markant rolle i folkeskolen”, 
erklærer han. Man kan håbe, at et udvidet samarbejde 
mellem folkeskolen og musikskolerne kan medvirke til 
dette.  

Koncerten
Så kommer den store dag. 
Dørene slås op til Store Scene i Operaen, og et spændt 
publikum strømmer ind – ikke mindst pårørende og 
musikskolelærere.
Ind på scenen træder orkestermedlemmerne, alle klædt i 
sort. Det er svært at se, hvem, der er elever, og hvem, der 
er mentorer.
En klokke slår to slag, og under klapsalver kommer 
dirigenten ind. Han byder alle hjertelig velkommen og 
fortæller, at man med dette projekt har ønsket at styrke 
den kulturelle - og musikalske fødekæde, og at de unge 
her har fået dyrebar inspiration og en fornemmelse af, 
hvad det vil sige at arbejde i et professionelt orkester 
med nogle af landets dygtigste musikere.
Derpå leverer orkesteret en times fejende, flot musik.
Og da den fjortenårige Charles Chen fra Københavns 
Kommunes Musikskole åbner koncerten med en fejlfri 
obosolo, sidder hans lærer på tiende række, meget glad 
og stolt! ■



En helhedsoplevelse med percussion
Under en rejse i USA slentrede Lars Schrøder med sin 
familie igennem byen Sedona i staten Arizona. Pludselig 
kunne de høre smukke toner fra et instrument, som de 
aldrig havde hørt før. De besluttede sig for at gå efter 
de bløde og dæmpede toner, og fandt et percussion-
lignende instrument på et lille torv. Et instrument, der 
også så meget flot ud. Et barn og en voksen spillede på 
det. Det viste sig, at ingen af dem i virkeligheden kunne 
spille på noget instrument, men det var åbenbart ingen 
hindring. Lars var målløs, og troede ikke sine egne øjne 
og ører. Hvordan kunne man uden forkundskaber spille 
på noget, hvor det samtidig lød flot? 
Da Lars var hjemme i Danmark igen, kontaktede han det 
engelske firma, der producerer instrumenterne, og siden 
er det gået slag i slag. I dag får han hele produktserien af 
de håndlavede percussion-instrumenter og sælger dem 
via deres firma Percussion Play. 

Percussion instrumenterne er beregnet til udendørs brug, 
og indtil nu har bl.a. H.C. Andersen Børnehospital i 
Odense og enkelte andre institutioner fået glæde af dem. 
Percussion-instrumenterne fås i flere modeller i asiatisk 
eller afrikansk træ. Den pentatone (femtonige) skala 
benyttes på alle instrumenterne og giver mulighed for at 
brugerne selv kan sammensætte melodier og harmonier. 
Det farverige design og oplevelsen af at kunne spille 
udendørs bidrager til at give brugerne en helhedsople-
velse. Instrumenterne står allerede mange steder rundt 
om i USA og England. 

Musikken er en mulighed for at samles
Med en pædagoguddannelse i rygsækken kan Lars 
Schrøder se mange flere perspektiver i brugen af instru-
menterne end blot det, at de lyder godt og ser flotte ud.
”Jeg oplever, at brugerne, lige fra adfærdsvanskelige 
børn og unge, patienter på et hospice eller skoleelever, 
bliver begejstrede. De får oplevelsen af, at de rent faktisk 
kan spille musik og få noget positivt ud af det. En af 
mine venner, der er iværksætter, kunne i starten ikke se 
idéen i mit projekt. Men en dag afprøvede han et par 
af mine instrumenter, der stod i garagen. Jeg filmede 
ham undervejs, og kunne se hans ansigtsudtryk skifte 
fra skeptisk til glad. Han kunne nærmest ikke holde op 
igen,” siger Lars. 
Den samme oplevelse havde han på et hospice, hvor han 
var blevet bedt om at komme og præsentere instrumen-
terne.
”Når de pårørende kommer på besøg, kan børn og 
børnebørn spille på instrumenterne, evt. samtidig med at 
resten af familien og patienten er med ude i haven, eller 

Percussion Play

Af Birgitte Antonius

FOTO: LARS SCHRØDER HANSEN

MUSIKALSKE
HAVER

8

 
20 nummer 2 • 2014 • modus  



 
21 modus • nummer 2 • 2014

MUSIKALSKE

? Percussion Play Danmark er beliggende på 
Fyn og drives af far og søn, Lars og Nicholas 
Schrøder. Lars Schrøder er uddannet pæda-
gog og har blandt andet brugt musikken i sit 
arbejde med børn og unge. 
Percussion Play Danmark får hele deres 
produktserie af håndlavede instrumenter fra 
producenten i England. 

Designeren bag instrumenterne er den ameri-
kanske musiker Robin Cook. Instrumenterne 
er baserede på brugen af den pentatone 
(femtonige) skala. Det giver mulighed for, at 
alle kan få del i oplevelsen og i glæden ved 
at spille musik, da tonerne i skalaen altid 
harmonerer - det giver mulighed for at kreere 
melodier og iørefaldende harmonier. 

Instrumenterne er designet til udendørs brug 
og kan modstå forskellige vejrtyper. De kan 
derfor stå udenfor hele året. Instrumenterne 
kan på den måde bidrage til et udendørs 
miljø med udforskning af musik og lyd. 
Tanken er, at instrumenterne kan anvendes 
i offentlige parker, skoler, legepladser, skove 
og andre offentlige områder samt i forbin-
delse med musikterapi. I skoler og andre 
institutioner kan instrumenterne bruges til at 
implementere udendørs undervisning, som en 
slags legeredskaber og en lettilgængelig kilde 
til musik. 

Læs mere om de enkelte instrumenter og 
baggrunden for brugen af dem på: 
www.percussionplay.dk

http://www.percussionplay.dk
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lytter med fra vinduet. På den måde bliver stemningen 
måske knap så trist, og man har noget at samles om. Da 
jeg stillede instrumenterne op, var der en af patienterne 
der tidligere havde spillet trommer, og som pludselig 
begyndte at spille. De andre medpatienter lyttede med 
eller kom ud i haven og kiggede på. Igen blev musikken 
en mulighed for at samles,” fortæller Lars. 

Percussion som supplement til løbeskoene 
Percussion-instrumenterne bliver ofte brugt i sammen-
hæng med musikterapi og børn og unge med særlige 
indlæringsbehov. De beroligende klange og lyde og den 
lette tilgang til instrumentet kan berolige adfærdsvanske-
lige børn og unge. De, der har svært ved at bevæge sig 
eller respondere, kan her få deres egne oplevelser med 
musikken. 

Percussion Play

Men hvilken indflydelse har percussion-instrumenterne 
på børn med og uden adfærdsproblemer og diagnoser?
Hjerneforskeren Keld Fredens påpegede for nylig ved 
kulturministeriets musikfaglige konference, at musik er 
som hjernegymnastik og kan hjælpe med indlærings-
problemer og inklusion i skoleklasserne. Musik er ifølge 
Keld Fredens idræt for hjernen, ligesom både idræt og 
musik er grundlaget for al faglig udvikling. Aktiverer man 
hjernen med musik, laver man fitness med hjernen, og 
det varmer hjernecellerne op, så de kan gå i gang med 
andre fag. Ifølge Keld Fredens ville en måneds musik-
undervisning med ADHD-børn kunne betyde, at de kan 
følge med i den almindelige undervisning. Alt sammen 
noget som Lars Schrøder kan nikke genkendende til i 
sine oplevelser med percussion-instrumenterne. 
De kan ifølge Lars fungere som et godt alternativ til f.eks. 
sportsaktiviteter i skolen. I en af sønnernes klasse er det 
obligatorisk at have løbesko med i tasken hver dag, så 
eleverne kan røre sig et par gange i løbet af skoledagen. 
Her kunne percussion-instrumenterne være et muligt 
supplement.
”De stille børn har ikke nødvendigvis samme behov for at 
skulle ud at røre sig og brænde energi af, som de mere 
fysisk aktive og udadvendte. De har måske mere behov 
for at samle tankerne og fordøje larm og støj ved at spille 

8
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på percussion-instrumenter. Samtidigt kan de hyperaktive 
og rastløse børn have gavn af den indre ro, instrumen-
terne også giver. Det samme gælder for børnehavebørn. 
Jeg var ude at præsentere instrumenterne i børnehaven 
Borgen i Odense. Pludselig var min medbragte demo-
xylofon blevet væk. Jeg kunne høre den i det fjerne og 
gik efter lyden. I en lysning fandt jeg to små piger, der 
var blevet fuldstændig opslugte af instrumentet. De sad 
helt rolige og afslappede mens de spillede,” fortæller 
Lars Schrøder. 

En magisk tiltrækning
Den helt store fordel ved percussion-instrumenterne er, at 
alle kan være med. Her er ingen præstationsangst, krav 
om nodekendskab eller specielle teknikker. Det handler 
om det sjove og livsbekræftende i at spille musik, og det 
kan ifølge Lars Schrøder på længere sigt inspirere til at ar-
bejde videre med musik. Alle kan være med, uanset alder 
og musikalske interesser, og det lyder samtidig godt. 
”Jeg synes, det kunne være spændende at have per-
cussion-instrumenter stillet op i parker. De kunne være 
med til at nedbryde nogle tabuer i det offentlige rum. I 
parken sidder der en gruppe yngre og en gruppe ældre 
mennesker og drikker øl. Hver især har de måske for-
domme overfor hinanden. Men hvorfor ikke prøve at 

mødes og spille løs på instrumenterne – samtidig med at 
der drikkes en øl? Den fælles musikudøvelse kan være 
med til at nedbryde fordomme generationer imellem,” 
mener Lars Schrøder, som håber, at instrumenterne 
fremover kan blive sendt ud til institutioner og kommu-
ner som samlede pakker. Lige nu arbejder han på at gøre 
percussion-instrumenter kendt i Danmark. Han oplever 
allerede nu megen positiv respons fra folk. Da han stil-
lede instrumenterne op i centrum af Odense, begyndte 
mange forbipasserende spontant at spille på og røre ved 
instrumenterne. ”Man kan faktisk ikke lade være med 
at røre ved dem. Jeg har f.eks. en babel drum stående 
derhjemme i gangen, som jeg altid lige skal strejfe når 
jeg går forbi. Percussion-instrumenter har ganske enkelt 
en magisk tiltrækning,” slutter Lars Schrøder. ■

Medlemmer af DMpF kan i 2014 opnå 50 % rabat 
på abonnement på hjemmesiden b-indkomst.dk

Rabatkode kan rekvireres ved  
henvendelse til sekretariatet.



SKAT

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

Skatten 2013         

Fradragsmuligheder
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig 
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/
aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige 
omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og ved-
ligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fradragsbe-
rettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at de sam-
lede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt forhold til 
indkomsten, og at der ved fradraget tages højde for at en 
del af omkostningen kan have et privat islæt.

For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der 
være et naturligt element af privat benyttelse. For hver 
udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering 
af den private andel. Ved selv at have taget stilling til 
den private andel – og dermed ikke fratrække denne – 
tager man en stor del af brodden af den diskussion, der 
ellers kunne opstå med den lokale skatteforvaltning. For 

lønmodtagere gælder endvidere det udgangspunkt, at 
nedenstående udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 58 
under øvrige lønmodtagerudgifter efter reduktion af den 
gældende bundgrænse på kr. 5.500.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD’er, bånd, noder, 
faglitteratur, tidsskrifter o.l.) kan fradrages med den 
andel, der ikke er privat. I den forbindelse skal gøres op-
mærksom på, at udgifterne skal være nødvendige med 
henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.

Egne instrumenter og PC til  
erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 12.300 eller derunder, kan 
hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelses-
summen over kr. 12.300, kan det anskaffede højst afskri-
ves med 25 %.

GENERELT
Årsopgørelsen fra SKAT kan ses i skattemappen via www.skat.dk den 10. marts 2014. Fra denne 
dato er det således muligt at oplyse nye tal eller foretage ændringer for indkomståret 2013.

I øvrigt bør alle tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte, da indberetningerne er 
baserede på oplysninger fra tredjeparter f.eks. arbejdsgivere og banker.

Selvstændigt erhvervsdrivende vil dog modtage et brev med indberettede oplysninger, hvorefter 
der er pligt til at afgive selvangivelse inden den 1. juli 2014.

I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for lønmodtagere, idet der således ses bort fra 
honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.
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Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat 
en saldo overført fra 2012 på kr. 15.000, solgt et aktiv 
(f.eks. et instrument) i 2013 for kr. 2.000 og købt et nyt 
aktiv i 2013 for kr. 20.000.

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag 
for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og 
umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen 
af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte 
have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel 
foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med 
reduktion af den private andel. Den private andel beror 
på et konkret skøn.

Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter hol-
der prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge 
er dog undtaget.

Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, 
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages 
hensyn til en eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til under-
visnings- eller øvelokale kan der være mulighed for at 
fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er 
dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet 
til privat benyttelse.

Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives 
fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har 
privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt 
fradrag vil accepteres, såfremt indretningen forbedrer 
ejendommens generelle værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til 
leje som en andel af den samlede husleje, el og varme. 
Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets areal 
i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus 
eller ejerlejlighed kan man efter samme forholdsregning 
fratrække el og varme. Herudover er der mulighed for at 
få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsskatten.

Befordring mellem bopæl og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden 
mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som 
den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke 
gives fradrag for de første 2 gange 12 km.

Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen  
(jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

Ligningsrådets satser for 2013:

0-24 km Intet fradrag

25-120 km 2,13 kr. pr. km

over 120 km 1,07 kr. pr. km

 

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fradrags-
muligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning til arbej-
det. Eksempelvis fradrag for donationer til velgørende 
organisationer, børne- og underholdsbidrag, tab på aktier 
og investeringsforeningsbeviser, ejendomsværdiskat ved 
boligkøb/salg osv.

Der kan endvidere henvises til SKATs hjemmeside  
www.skat.dk, hvor man kan downloade diverse pjecer 
og vejledninger. Endelig kan DMpF’s sekretariat naturlig-
vis kontaktes for yderligere rådgivning.

God fornøjelse! ■

Saldoværdi 1/1 2013 15.000

- Salg i 2013 –2.000

+ Anskaffelser i 2013 20.000

= Afskrivningsgrundlag 33.000

Afskrivning, maks. 25% –8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2013 24.750

Månedens citat:

“ Hvis et frit samfund 
ikke kan hjælpe de 
mange, som er fattige, 
kan det ikke frelse de 
få, som er rige.

John F. Kennedy

modus • nummer 2 • 2014
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FINALE
– for unge strygere og blæsere under 20 år.

Øresunds Solist afholder finale i den dansk/svenske musikkonkurrence søndag den 16. marts 2014 på Ishøj Kulturskole.

Konkurrencen har eksisteret siden 2002, med det formål at skaber rollemodeller og sammenhæng mellem elite og bredde inden for klassisk musik blandt unge.
Omkring 150 unge musikere fra begge sider af Øresund har deltaget. De indledende konkurrencer er afholdt i København og Lund.

Konkurrencen falder i to dele:
Aldersgruppe I: 12-16 år
Aldersgruppe II: 17-20 år

Priserne uddeles af kulturminister Marianne Jelved. 
Protektorer: violinist Nikolaj Znaider (DK) og trompetist Håkan Hardenberger (S).

Yderligere informationer: www.oresunds-solist.com

BLÆSERE OG STRYGERE

2014

Stillingsannoncer
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Kort nyt

LEDIGE STILLINGER
Grundet naturlig afgang blandt vores faste stab af lærere, søger 
vi pr. 1. august 2014, uddannede undervisere til at varetage 
følgende undervisning:

Klassisk klaver, samt musikteori – MGK  13 lektioner ugentlig
Rytmisk sang – musikskolen 10 lektioner ugentlig
Blæserskole – musikskolen 18 lektioner ugentlig
Klassisk guitarlærer, musikskolen + MGK 12 lektioner ugentlig

Vi efterlyser veluddannede, energiske og idérige musiklærere som 
evner, og vil, holdundervisning med højt humør. 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads i rivende udvikling, og som både har 
stort fokus på den kommende folkeskolereform, samt på vores inter-
nationale samarbejdspartnere i nordtyskland. 

Supplerende oplysninger kan indhentes hos Musikskoleleder, Allan 
Gardersøe, aga@guldborgsund.dk eller på tlf. 25 180 183.

Ansøgningsfrist: 1. april kl. 12.00
1. Samtalerunde i uge 17
2. Samtalerunde i uge 19

Forud for samtalerne vil ansøgerne blive tilsendt tilstillede opgaver. Ved 
2. samtalerunde vil ansøgerne skulle demonstrere deres undervisnings-
form. Musikskolen stiller med passende elever.

http://www.oresunds-solist.com
mailto:aga@guldborgsund.dk
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Tjek dine ATP-indbetalinger

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

DMpF har i en række sager oplevet, at en del medlem-
merne på musikskoleområdet har fået indbetalt forkerte 
ATP-satser. Fejlen skyldes, at arbejdsgivernes administra-
tionssystemer ikke i tilstrækkelig grad tager højde for 
musikskolelærernes arbejdstid, hvor 25 ugentlige lektio-
ner er fuld tid. Herved omregner administrationssyste-
merne ikke musikskolelærernes arbejdstid til de relevante 
ATP-timer, der er opgjort i 37-dele. Eksempelvis kan en 
fuldtidsansat musikskolelærer på 25/25 risikere ikke at få 
indbetalt fuld ATP-sats, idet timerne fejlagtigt ikke bliver 
omregnet til 37/37.

Derfor bør musikskolelærere tjekke ATP-indbetalingerne. 
Det kan nemmest gøres på følgende måde:

Hvis der på din lønseddel ikke trækkes ovenstående 
egetbidrag, er det noget galt. Du bør i sådanne tilfælde 
kontakte din arbejdsgiver og orientere den lokale tillidsre-
præsentant. Hvis der opstår problemer, bør du selvfølge-
lig også kontakte DMpF.

Konsekvenserne ved en fejlagtig indbetaling får ikke kun 
betydning for størrelsen af din fremtidige ATP pension. 
Det kan også få konsekvenser for det skattemæssige 
nedslag på kr. 100.000 for seniorer. Samtidig bety-
der fejlen, at arbejdsgiveren i så fald også indberetter 
forkerte timer til indkomstregistret, hvorved det bl.a. får 
konsekvenser for a-kassernes administration af retten til 
dagpenge, efterløn, optjening af skattefri præmie mv.

Du er velkommen til at kontakte DMpF’s sekretariat for 
yderligere oplysninger. ■

? I forbindelse med overenskomstforhandlin-
gerne kom musikskolelærere og – ledere med 
virkning fra 1. januar 2012 op på den højeste 
ATP-sats (A-satsen). Størrelsen af ATP-indbeta-
lingerne afhænger af den ansattes beskæfti-
gelsesgrad. Den ansatte betaler et egetbidrag 
på 1/3 del, mens arbejdsgiveren betaler et 
bidrag på 2/3 dele. Hver måned trækkes den 
ansatte således i løn for 1/3 del af ATP-satsen 
jf. lønsedlen. De samlede ATP-indbetalinger 
(dvs. både egetbidrag og arbejdsgiverbidrag) 
kan ses ved at logge ind på selvbetjening 
via hjemmesiden www.atp.dk (NemID kan 
bruges).
I øvrigt kan det oplyses, at ATP pension er 
en livslang pension, der sikrer, at man får en 
ekstra pension ved siden af folkepensionen. 
Pensionen bliver automatisk udbetalt, når man 
bliver folkepensionist. Som mange bekendt 
er ATP en hjørnesten i dansk økonomi og den 
offentlige forvaltning. Næsten alle i Danmark 
kommer i berøring med ATP, og igennem 
deres pensions- og forsikringsprodukter er 
de med til at sikre alle en grundlæggende 
økonomisk tryghed. ATP er med en samlet 
formue på over 600 mia. en af Europas største 
pensionsinvestorer. Ligeledes er ATP kendt for 
en god forrentning og lave omkostninger.

Er din beskæftigelses-  Skal du trækkes i løn hver
grad mellem: måned med (egetbidrag): 

6,08/25,00 - 12,15/25,00 kr. 30 (arbejdsgiverbidrag er kr. 60)
12,16/25,00 - 18,23/25,00 kr. 60 (arbejdsgiverbidrag er kr. 120)
18,24/25,00 - 25,00/25,00 kr. 90 (arbejdsgiverbidrag er kr. 180)

http://www.atp.dk
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Landsmøde 
2014
DMpF’s landsmøde 2014 afholdes d. 26. april på Skanderborg 
Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg. Indkaldelse med 
tidsplan og dagsorden udsendes særskilt til alle foreningens 
medlemmer.

Har vi din korrekte 
mailadresse? 
Hvis du har skiftet mailadresse og endnu ikke har sendt den 
til os, vil vi bede dig sende den på dmpf@dmpf.dk

mailto:dmpf@dmpf.dk
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