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Ole Helby

Udspil til en ny
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MUSIKHANDLINGSPLAN
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IK
MUS
Kort før folketingsvalgets udskrivelse barslede kulturminister Marianne Jelved med sit udspil til en ny musikhandlingsplan. Kulturministeren har imidlertid ikke på
forhånd sikret sig et bredt flertal for den fremlagte plan,
som derfor i første omgang har status af et udspil, som
efterfølgende kan blive ændret. I DMpF er vi langt fra
begejstrede for den valgte fremgangsmåde. Det er på
ingen måde hensigtsmæssigt at føre blokpolitik om en
musikhandlingsplan, der skal række fire år frem i tiden.
De tre forudgående musikhandlingsplaner er da også
blevet til på den måde, at den siddende kulturminister
har forhandlet indholdet på plads med kulturordførere
fra såvel regeringspartier som oppositionspartier. Herved
har man opnået en bred politisk opbakning både til
finansieringen og til den efterfølgende gennemførelse.
Vores ønske er, at der i sidste ende bliver gennemført
en musikhandlingsplan med bredest muligt flertal, så
musikskolerne og resten af musiklivet ikke risikerer den
lidet attråværdige rolle som kastebold mellem skiftende
politiske flertal.
Generelt sætter udspillet til en ny handlingsplan positivt
fokus på musikskolerne og bredden i musikundervisningen. Særlig løfterigt er forslaget om at nedsætte en
tænketank, der blandt andet skal komme med bud på,
hvordan musikskolerne kan komme bredere ud med
deres tilbud. Med det rigtige kommissorium for tænketankens arbejde kan der lægges gode spor ud for de
kommende års udvikling på musikskolerne. Marianne
Jelveds udspil indeholder således mange gode hensigter
på musikskoleområdet, men ikke nye midler. Det sidste
er meget skuffende og kan ikke undgå at vække undren
i musikskoleverdenen. Ganske vist skal vi alle sammen
være realistiske i forhold til samfundsøkonomien, men
når regeringen for ganske nylig har gennemført en fol-
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keskolereform, som lægger op til, at musikskolerne skal
indgå i et tæt samarbejde med folkeskolerne, og når man
generelt ønsker at musikskolerne skal nå bredere ud til
landets børn og unge, så skal der naturligvis følge penge
med, hvis det hele reelt skal give mening.
Konkret afsættes der en pulje på 5,8 mil. kr. pr. år
i perioden, som er øremærket til projekter, der kan
udvikle og fremme samarbejdet mellem musikskoler og
folkeskoler. I sig selv et fornuftigt initiativ. Bagsiden af
medaljen er imidlertid, at pengene er fundet ved at sløjfe
den hidtidige talentpulje, som musikskolerne kunne søge
midler fra. Det er ikke godt nok. Samtidig forholder den
foreliggende handlingsplan sig slet ikke til behovet for at
efteruddanne de musikskolelærere, som man gerne vil
inddrage i folkeskolens undervisning. Her er tale om et
latent behov, som det netop er muligt at løfte i forbindelse med en musikhandlingsplan. Det ligger lige for og
burde være en selvfølge som opfølgning på folkeskolereformens bestemmelser om et forpligtende samarbejde
mellem folkeskole og musikskole. Musikskolerne burde
objektivt set stå øverst på den kulturpolitiske dagsorden,
hvis reformens intentioner skal føres ud i livet.
DMpF arbejder til stadighed på at få skabt politisk
forståelse for, at musikkonservatoriernes uddannelser
skal udvikles og målrettes mod det arbejdsmarked, som
de færdige kandidater skal ud på. Derfor hilser vi det
velkomment, at udspillet til en ny musikhandlingsplan fokuserer på musikkonservatorierne, som skal gennemføre
udviklings- og samarbejdsprojekter med centrale aktører
i den institutionaliserede musikundervisning og arbejde
målrettet på at udvikle kvaliteten og relevansen af de
musikpædagogiske uddannelser. Et vigtigt initiativ, som
trækker i den rigtige retning. ■

3

Musikskolebesøg

Don’t
go grey

FOTOS: AMALIE BO OG NETTER ANDRESEN

På Hillerød Musikskole er fire undervisningslokaler blevet indrettet med en unik atmosfære for hvert
rum. To designere har pustet liv i en lidt rodet og støvet firser-indretning. Og ved hjælp af farver, tæpper, dekorationer og retromøbler fremstår rummene nu indbydende og inspirerende for både elever
og lærere.

”Det hele startede med, at jeg ikke
kunne finde vej hertil, da jeg skulle
til den foregående leders afskedsreception”, fortæller musikskoleleder
Jesper Gude. ”Der var ingen
skiltning, som kunne vise vej til
Af Kirsten
Musikskolen. Det må vi gøre noget
Brunbech
ved, tænkte jeg, og derved kom
designerne ind i billedet, for vi ville
ikke bare have et normalt kommunalt skilt. Vi ville have
noget, som man virkelig lagde mærke til”.
Et større tovtrækkeri med kommunen gik i gang, før
det lykkedes at få tilladelse til at hænge det store og
farverige skilt op, der nu pryder hjørnet af husmuren på
den trafikkerede gade, som Støberihallen og Hillerød
Musikskole ligger ud til. Skiltet viser vej til hele Hillerøds
kulturakse: Musikskolen, Klaverfabrikken, Biblioteket,
Kulturhuset Støberihallen, Museum Nordsjælland og
Frivilligcenteret. Hver af de seks institutioner har fået sin
egen farve i forskelligt materiale på det store skilt, der
ikke er til at overse, når man kommer gående fra togstationen.

4

Samarbejdet med designerne Netter Andresen og Amalie
Bo gik så godt, at det udviklede sig til også at indbefatte
indretning af fire undervisningslokaler på Musikskolen.
Modus er på besøg en stille tirsdag formiddag og møder
her de to designere, samt Jesper Gude og souschef Mads
Strandgaard. Alle fire stråler af begejstring over de flotte
nyindrettede rum, som nu er taget i brug til stor glæde
for elever og lærere.
”Med rummene her vil vi udfordre både lærere og elever”, forklarer Mads Strandgaard og fortsætter: ”Musik
er jo meget mere end noder og fingersætninger. Musikken hæver sig ud over det. Uroen, der hænger over flygelet her, signalerer for eksempel, at der er mere mellem
himmel og jord”.
Han peger på en stor svævende uro i farvet papir, som
gynger over et sort flygel i et undervisningsrum, der er
farvet lyseblåt på loft og vægge. Lyddæmpende Troldtekt-plader, som er malet i matchende nuancer, er opsat
hele vejen rundt på væggene.
”Kommuneskolerne her i byen er triste og slidte og
indbyder ikke til kreativitet. Men det er vigtigt for os, at
nummer 4 • 2015 • modus
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Med rummene her
vil vi udfordre både
lærere og elever
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Musikskolebesøg
8 Musikskolen er et sted, hvor man kan
udfolde sin kreativitet”, påpeger han.
I flere af rummene er instrumenter
hængt op som pynt. De er tænkt
som et signal, der skal sætte fantasien i gang, fortæller Jesper Gude.
”Når jeg selv underviser, siger jeg
altid til eleverne, at de skal pakke
deres instrument ud, så snart de
kommer hjem fra undervisning og hvis det er muligt - hænge det op på væggen. For så vil
de, når de ser det hænge dér, komme i tanke om at spille
på det”.
I det rum, som bruges til sammenspil, er der mange
instrumenter fremme, blandt andet to store dekorative gulvbasser. Mikrofonerne, der før lå og rodede alle
vegne, ligger nu i en åben fóret æske fra halvtredserne,
anbragt på en gammel teaktræskommode. Alle ledninger
er rullet op og har deres egen plads – hvor der før var
rod og kaos, er der nu orden og hygge, og det animerer
brugerne af rummet til at rydde op efter sig, forklarer
musikskolelederen. Lyddæmpende plader på væggene er
malet gule, og et gammelt bord har fået autolakering, så
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det nu fremstår i en flot petroleumsgrøn nuance, der matcher det grønne gulv.
Det er genbrugsmaterialer og loppemarkedsfund, der er
brugt hele vejen igennem.
Den gamle støberihal, som Hillerød Musikskole bor i, fungerer også som spillested, hvor folk udefra kan leje sig
ind. Denne udleje administreres af Musikskolen, og det
er overskuddet her fra, der har finansieret indretningen
af de fire undervisningsrum, forklarer Jesper Gude.
8
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SANGBOG

NYHEDER PÅ VEJ
Åse Söderqvist-Spering

26 Livstræet

29 Noget om kraft

MIN ALLERFØRSTE
KLAVERBOG

30 En yndig og frydefuld sommertid

Klaverskole for børn

med tegninger som kan farvelægges

Åse Söderqvist-Spering

I april 2015 bad DR’s klassiske radiokanal P2 danskerne om
at nominere og fortælle om deres yndlingssange.

Vejl. pris kr. 120,00

Det blev til flere tusinde nomineringer af sange, skrevet af
danskere på dansk. De 50 mest populære sange har vi samlet
i denne sangbog.

Klaverskole for børn med tegninger,
der kan farvelægges

36 Som en rejselysten flåde
37 Jeg elsker den brogede verden

ST
UDKOMMER AUGU

38 Underlige aftenlufte
39 Forårsdag
40 Du danske sommer jeg elsker dig
41 Tit er jeg glad
42 Nu lyser løv i lunde
43 Vi sletternes sønner

Christian Uhrskov

LÆR AT SPILLE
SPANSK GUITAR

44 Nu er det længe siden
45 Barndommens gade
46 Om lidt
47 Når egene knoppes

C h r i s t i a n U h r s kov

Lær at spille

Spansk Guitar

1 I Danmark er jeg født

4 Den blå anemone

5 Kære linedanser
6 Den danske sang er en ung b

7 Du kom med alt det der var d
8 Se nu stiger solen
9 Lyse nætter

10 Septembers himmel er så blå
11 Jens Vejmand
12 Det er i dag et vejr
13 Godmorgen lille land
14 Det lysner over agres felt
15 I et land uden høje bjerge
16 Jeg ved en lærkerede
17 Dansevise
18 Solen er så rød mor
19 Svantes lykkelige dag
20 Jeg ser de bøgelyse øer

21 Nu falmer skoven trindt om la
22 Hvor smiler fager den danske
23 I skovens dybe stille ro

Vejl. pris kr. 249,00

48 Sommerens ø
49 Jylland mellem tvende have

Grundlaget for alt guitarspil samlet
i én bog med masser af supplerende
materiale på nettet.
Den ‘spanske’ guitar eller den
‘klassiske’ guitar er betegnelsen for
en akustisk guitar med nylonstrenge.
Det ‘klassiske’ henviser ikke
nødvendigvis til noget genremæssigt,
for på en klassisk – eller spansk
guitar kan man spille i alle stilarter.

50 Lysets engel går med glans

Layout: Jes Madsen/Imperiet
Foto: Agnete Schlichtkrull/DR og Shutterstock.com
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DEN DANSKE SANG

50 DANSKE FILMOG TV-TEMAER

SANGBOG
Vejl. pris kr. 99,00

1964-2014

I april 2015 bad DR’s klassiske radiokanal P2
danskerne om at nominere og fortælle om
deres yndlingssange. Det blev til flere tusinde
nomineringer af sange, skrevet af danskere på
dansk.
Teksterne til de 50 mest populære sange har vi
samlet i denne sangbog.

Vejl. pris kr. 249,00
For første gang udgives en lang
række af de største film- og tvtemaer fra de seneste 50 år i
becifrede klaverarrangementer.
”En by i provinsen”, ”Sonja fra
Saxogade”, ”Strisser på Samsø”,
”Edderkoppen”, ”Rejseholdet”,
”Krøniken”, ”Borgen”, ”Flammen og
Citronen”, ”Babettes Gæstebud” – og
mange flere.

SE DET KOMPLETTE
INDHOLD HER

EMBER
UDKOMMER SEPT

– og meget mere
LÆR AT SPILLE KLARINET
HALFDANS SANGBOG
MUSIKKEN ER AF SVEN GYLDMARK
SANGBOGEN ’GREATEST’ (2016)

Grethe Agatz

Bodil Heister DEN FYNSKE SPILLEMAND

SPIL BLUESKLAVER MED FINN

Grethes Sangbog

Denne bog er en genfortælling for børn af
Carl Nielsens erindringer Min fynske barndom i en let forkortet udgave.

Se mere p

å
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w
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2 Danmark nu blunder den lyse
3 Gi’ os lyset tilbage

DEN DANSKE SANG KLASSISK TOP 50

MIN ALLERFØRSTE
KLAVERBOG

33 Blæsten går frisk over Limfjordens vande
34 Et hav der vugger sig til ro
35 Stille hjerte sol går ned

SANGBOG

KLASSISK TOP 50

27 Du som har tændt millioner af stjerner
28 I østen stiger solen op

31 Kvinde min
32 Verden er i farver

DEN
DANSKE SANG

Bogen fortæller i små episoder om Carl, fra
han som 6-årig får en lille violin at spille på,
fordi han keder sig ved at ligge i sengen, og
til han som 18-årig kommer på musikkonservatoriet i København. Vi følger hans musikalske karriere fra hans første optræden som
triangelspiller i faderens orkester, til han bliver militærmusiker i Odense og begynder at
spille på trompet og basun.

h.dk

bodil heister

Den fynske spillemand

Bogen omhandler mange morsomme og
spændende episoder fra Carl Nielsens barndom i Nørre-Lyndelse sammen med forældrene og de elleve søskende, bl.a. hans venskab med Sophus, hans første job som gåsedreng, hans møde med træskomageren, hans
skræk, da grisen skulle slagtes, og da han var
ved at drukne i mergelgraven.

47 sange og lege

Hvert af de ti kapitler slutter med en dansk
sang med musik af Carl Nielsen, og bagerst i
bogen finder du de samme sange i komponi– inklusiv Ekkoleg, Tigerdans m.fl.
stens originale klaverarrangementer.
Bogen er velegnet som højtlæsningsbog.
WH30410
ISBN 87-598-093130

Inkl.

cd

Carl Nielsens erindringer
Min fynske barndom
genfortalt for børn

Musikskolebesøg

8 Hvert rum har sit særpræg og på væggen et navn, der
stammer fra dengang stedet var støberihal. Der er ”Demeter-rummet”, som skal signalere ro og fordybelse
(klaverundervsining), ”Ceres-rummet”, der skal signalere
energi (rytmisk sammenspil), ”Steno-rummet”, der skal
signalere poesi (sangundervisning) og ”Saxonia-rummet”,
der skal give associationer til at gå en tur i skoven (blæserundervisning). Her ligger et persisk tæppe på gulvet og
indgyder eleverne lyst til at tage skoene af, før de træder
ind i lokalet.
”Så står de på strømpesokker på tæppet og føler sig
godt tilpas”, fortæller Mads Strandgaard, ”Man føler, at
man træder ind i et pladecover”.
Men hvordan har lærerne taget imod det?
”Ja, det har været en sjov proces, svarer Mads: ”Nogen
har slet ikke reageret, andre er blevet meget begejstrede
– og nogen er blevet provokeret, måske fordi de er vanedyr, og pludselig står tingene ikke dér, hvor de plejer, og
man skal til at gøre tingene på en ny måde. Men det har
været vores ønske at skubbe til en udvikling, både hos
elever og lærere”.
”Som designere er vi overbevist om, at rums visuelle udtryk er afgørende for indlæringen”, siger Netter Andresen.
”Det optager os, hvordan rum bruges, og hvordan rummet påvirker brugeren. Og vi har haft stor glæde af både
elevernes og lærernes reaktioner.
Vi har forsøgt at skabe en helhedsløsning for undervisningssituationen. Derfor har vi i udviklingen af det visuelle udtryk arbejdet med lysindfald, akustisk regulering
og andre nødvendige funktioner, som en integreret del
af designet”.
”Ja, det har været spændende at arbejde i et kreativt
musikskolemiljø, og vi vil meget gerne lave mere af den
slags”, supplerer Amalie Bo, ”derfor vil vi gerne tilbyde
alle interesserede musikskoler en gratis konsulenttime!”
”Udover de to designeres arbejdskraft har musikskolen
også haft uvurderlig praktisk hjælp fra Støberihallens
kulturtekniker, Charlie, der har lagt et stort antal arbejdstimer i projektet”, fortæller Jesper Gude.
Som musikskoleleder er Jesper meget optaget af at skabe
et brand omkring sin musikskole.
En fin, gennemtænkt detalje er, at alle nye elever får
udleveret en mulepose i genbrugsmateriale med samme
farver og tekst som skiltningen på musikskolens mur. Og
i posen ligger en T-shirt og et bogmærke med musikskolens logo og en mappe med elevens navn. En fin lille
velkomstgave, der vækker begejstring hos børnene.
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Som designere er vi overbevist
om, at rums visuelle udtryk er
afgørende for indlæringen

Flere rum skal indrettes
”Det er ikke gjort med de fire lokaler, der nu har været
gennem designernes kreative hænder. Der skal spares
penge op til også at kunne indrette de sidste tre undervisningsrum, som Hillerød Musikskole råder over”, fortæller Jesper.
Sammen bevæger vi os ned til Musikskolens indgangsparti. En stor væg lige foran indgangsdørene er malet i
samme indbydende nuancer, som skiltet på muren udenfor – og som muleposen, eleverne får udleveret. Mads
Strandgaard åbner en sidedør – og sandelig om ikke også
bagsiden af denne dør er malet, så den matcher indgangspartiet!
Designerne Netter Andresen og Amalie Bo
har i samarbejde med Hillerød Musikskole designet og
indrettet fire undervisningslokaler, så de fremstår med en
helt unik atmosfære.
Kontakt: dontgogrey@gmail.com
Se også fotos på hjemmesiden: www.dontgogrey.dk ■
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FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING I SKOLE OG MUSIKSKOLE, GYMNASIET
OG HF, EFTERUDDANNELSE AF MUSIKLÆRERE OG VOKSENKOR
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træning i fællesskab
- en sammenspilsdidaktik

© og

Dansk sang,

BIEM

P 2015

OOHVVNDE&DUVWHQ%RUE\H1LHOVHQ

Bogens gennemgående tanke er, at sammenspilsundervisningen som
al anden musikundervisning skal indeholde bevidstgørelse, træning og
oplevelser, der udvikler eleverne og bringer dem videre.
Videre i retning af at blive bedre musikere i forbindelse med sammenspil, men også videre i retning af at få en større og dybere oplevelse og
forståelse af musikken generelt og af det musikalske fællesskab i sammenspilslokalet samt i retning af at udvikle den personlige dannelse.

QLQJLI

retter sig mod alle, der underviser i musik og sammenspil, men især mod
den, der har rytmisk sammenspil på et niveau, hvor man kan begynde at
tale om et band, og hvor de helt basale færdigheder er opnået.

s forlag
foreningen
Musiklærer

FM-CD-1184
612-937-8
ISBN 978-87-7
162,
, Gudenåvej
Dansk Sang
DK 7400 Herning

Bogen anviser metoder til at bevare fællesskabet i indstuderings- og
øveprocessen, mens der samtidig åbnes mulighed for, at den enkelte
musiker gennem sin viden, sin kunnen og sine valg kan sætte sit personlige aftryk på processen og dermed bidrage til helheden.

Carsten Borbye Nielsen
Almen musikpædagog (AM´er) fra
Det Fynske Musikkonservatorium
1985. Har siden undervist i sammenspil, kor og almen musik på efterskole, højskole og siden 1997 på
musiklæreruddannelsen på Den frie
Lærerskole i Ollerup. Desuden instruktør ved efteruddannelseskurser
for musiklærere.

CarsteN BorBye NielseN

træNiNg
i fællesskaB
eN sammeNspilsdidaktik

Carsten Borbye Nielsen har tidligere
på Dansk Sang udgivet kormaterialerne Mellem kor- og fællessang, Ea
og Aiwan og Kor-trappen.
Bog med cd · B 1184
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Bedre greb om spaden

bevare fællesskabet i indstuderings- og øveprocessen, mens der

Elementært guitarspil for musikundervisere

samtidig åbnes mulighed for, at den enkelte musiker gennem sin

... af Perry Stenbäck

viden, sin kunnen og sine valg kan sætte sit personlige aftryk på

Materialet er delt op i en teoretisk og en praktisk del. Udgivelse i

processen og dermed bidrage til helheden.

serie, hvor tidligere er udkommet ”På stikkerne” med elementært

Bog med cd. B-CD-1184. ISBN 978-87-7612-937-8. Kr. 272,- (340,-)

trommespil for musikundervisere. Materialet består af en bog
og en underliggende hjemmeside med små instruktionsfilm, som
man får adgang til gennem QR-koder i bogen.

Forårsdage

“Perry er mere end kvalificeret til at assistere andre undervisere

... Musik: Povl Christian Balslev

i at erhverve sig de fornødne værktøjer til at løse denne vigtige

... Tekst: Eva Chortsen

opgave.” (Billy Cross i forordet)

De fire tekster i ”Forårsdage” handler alle om foråret. De er

Bog med internetunderstøttelse. B-IT-1163

lyse og lyriske og skrevet, så de har indlysende appel til

ISBN 978-87-7612-909-5. Kr. 336,- (420,-)

både voksne og børn. Melodierne er enkle og med et ”skin”
af genkendelighed, og dog viser de på hver sin vis forårets
mangfoldighed. Sangene/satserne kan synges enkeltvis, men

Træning i fællesskab

også som en samlet kantate.

En sammenspilsdidaktik

Hæfte med cd. SSA fra. 3. klasse. B-CD-1192

... af Carsten Borbye Nielsen

ISBN 978-87-7612-949-1. Kr. 160,– (200,–)

Materialet retter sig mod alle, der underviser i musik og sammenspil,

Hæfte uden cd. SSA fra. 3. klasse. B-1192

men især mod den, der har rytmisk sammenspil på et niveau, hvor

ISBN 978-87-7612-950-7 Kr. 80,– (100,–)

man kan begynde at tale om et band, og hvor de helt basale

PDF-fil til downloading. SATB. B-IT-1193

færdigheder er opnået. Bogens gennemgående tanke er, at

ISBN 978-87-7612-951-4. Kr. 280,– (350,–)

sammenspilsundervisningen som al anden musikundervisning

Partitur med mellemliggende instrumentale satser og

skal indeholde bevidstgørelse, træning og oplevelser, der udvikler

instrumentale arrangementer. B-IT-1194

eleverne og bringer dem videre. Bogen anviser metoder til at

ISBN 978-87-7612-952-1. Kr. 320,– (400,–)

www.dansksang.dk
master@dansksang.dk
Tlf. 97 12 94 52
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Ministerord

FOTO: CARSTEN STAAL

Kirke- og kulturminister
MARIANNE JELVEDS tale ved
Musikskoledage i Tivoli 2015
MODUS bringer her talen
i redigeret form:

Søren Andersen, Marianne Jelved
og Mika Vandborg

”Tak for invitationen til – endnu engang - at
være med til at fejre Musikskoledage i Tivoli.
I kender det godt; selv om man ikke kan
finde de rigtige ord, kan man næsten altid
finde et stykke musik, der udtrykker lige
dét, man mener.
Det kender vi vist alle sammen: Det er
nemmere at synge en sang for én man
er forelsket i, end at sige det ligeud.
Når man er gode venner, er det, som
om man finder en fælles melodi – en
fælles rytme. Harmoni kan pludseligt
opstå ud af ingenting.
Der er ikke noget, der samler os
som musik og sang. Til landskamp i
Parken. Til morgensang i skolen. Når
noget sørgeligt og trist er sket – eller
når noget bare er godt og dejligt.
Når man synger fødselsdagssang
for sine bedste venner - eller når
tante og onkel har skrevet en sang
til ens konfirmation.
Musikken taler følelsernes sprog.
Derfor er musikken det eneste
sprog i verden, der ikke behøver
oversættelse – alle kan forstå den.
Det er dejligt at se så mange samlet
her til musikskoledagene; samlet om
at udtrykke sig igennem musik!
Man kan virkelig mærke, at musikskolernes
store indsats gør en kæmpe forskel.
Og jeg håber, at I alle vil blive ved med at
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spille, synge, gøre jer umage, gøre jeres bedste – og øve
jer rigtigt meget!
For et år siden fejrede vi musikskoledagenes 25 års jubilæum. Og til næste år kan vi fejre 30-året for musiklovens
tilblivelse; dén lov, der banede vejen for musikskolerne.
Der er altså nok at fejre!
Jeg tror på, at når vi spiller og synger sammen – så hører
vi sammen.
Forskere har fundet ud af, at når vi synger og spiller sammen, så påvirkes de inderste ”snirkler” i hjernen på en
ganske speciel måde – vores følelser synkroniseres, og vi

udvikler de områder, som har at gøre med sprog og kommunikation.
Det sker bare kun, når vi samarbejder og lytter til hinanden; det sker ikke, hvis man kører sit eget løb og holder
sig for sig selv.
Man kan ikke skabe noget rigtigt godt uden at gøre sig
umage - uden at samarbejde.
Det er en meget, meget vigtig erfaring at gøre sig som
barn og ung, imens man vokser op.
Den erfaring videregiver musikskolerne hver eneste dag,
over hele Danmark.
Men det stopper ikke her. For dét, at synge og spille
sammen, skal ikke kun være for jer, som allerede går i
musikskole. Vi skulle gerne have nogle flere med. Derfor
vil vi gerne have musikskolerne til også at interessere sig
for bredden. Det vender vi tilbage til efter sommerferien!
– det er vist noget, I er interesserede i at høre mere om...
Der er 80.000 musikskoleelever, men der er halvanden
million børn og unge i Danmark, og de bør efter min
mening alle sammen have mulighed for at prøve kræfter
med at synge og spille et instrument.
Vi har en ny chance i forbindelse med folkeskolereformen, som styrker de musiske/praktiske fag, og i den
forbindelse har faget musik fået et større timetal.
Jeg har den vision og det ønske, at musik bliver
et lige så vigtigt fag som alle andre fag i folkeskolen.
Derfor lancerede jeg sidste år børne- og ungestrategierne, som skal sikre, at alle børn
og unge skal møde musik og anden kunst
og kultur igennem hele deres opvækst –
lige fra vuggestuen og indtil de som unge
mennesker kalder sig ”voksne”.
Jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at alle
skolebørn i Danmark møder kunst og kultur;
herunder musik, som er en af de vigtige
kunstarter, alle børn har glæde af at møde.
Derfor skal vi have gode musikalske miljøer i
folkeskolen, og vi skal have musikskolerne til
at udvikle sig, og ”ramme” flere børn, end de
80.000, som i dag går til musik.
Musikskolerne kan være med til at opbygge gode musikalske miljøer i folkeskolen.
I har en stor rolle at spille(!) i opbygningen af skolekor
og -orkestre. Det har jeg meget stor tillid til, at I kan og
vil medvirke til.
Musikken har nemlig altid plads til endnu flere, der gerne
vil lade hjertet synge og tonerne tale.
Tak for ordet – og fortsat god fest!” ■
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Musikskoledage i TIVOLI

FOTOGRAFER: TORBEN AHLBORN, LARS HYLLEBERG, FLEMMING JENSEN, FLEMMING PEDERSEN,
VILLY PEDERSEN, CARSTEN STAAL OG PETER VADUM

Musikskoledage i
To dage i solskinsvejr!
Over 5.000 musikskoleelever fra hele Danmark spillede 223 koncerter
på 12 scener – lørdag for 37.000 tivoligæster..!

Mere info:
www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook

12

nummer 4 • 2015 • modus

Tivoli 2015

Musikskoledage 2016:
Lørdag d. 30. april &
søndag d. 1. maj

? Kort om

Musikskoledage
Musikskoledage i Tivoli er det
eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i
Danmark.
Årets bidragydere: Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske
Familiefond, Familien Hede Nielsens
Fond, Frederiksberg Kommunes
Musikudvalg, Gangstedfonden, Københavns Musikudvalg, I.F. Lemvigh
Müllers Fond, Jacob Gades Legat,
Nordea-fonden, Ole Kirk´ s Fond, Oticon Fonden People First, Simon Spies
Fonden, Statens Kunstråds Musikudvalg, Toyota-Fonden samt Tømmerhandler Johannes Fogs Fond.

modus • nummer 4 • 2015
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Åbent brev

Kære Ole Helby
Denne mail er skrevet på baggrund af din leder i MODUS,
nummer 3 i år.
Jeg har siden 1996 været ansat som celloprofessor på
DKDM, har en solid baggrund som orkestermusiker og
jeg har også i adskillige år været musikskolelærer på
Lyngby-Taarbæk og Hørsholm musikskoler.
Du skriver, som et af tre forslag til den ny Musikhandlingsplan, at planen skal indeholde krav om, at konservatorierne skal moderniseres.
Hvis dette ikke sker, ja så skal det stå i en musikhandlingsplan. Ellers er det overflødigt.
Jeg vil gerne invitere dig ind på konservatoriet en dag
for at vise dig de markante forandringer, der er sket de
seneste år. Jeg vil give dig tre eksempler.

14

muligt” er den praktiske opgave til alle de studerende
ved fællestimerne.
Kravene fra det professionelle musikliv er steget meget
i de mange år, jeg har været del af musiklivet, og vi
har ved holdundervisningen ikke alene oplevet effektiviseringer, men vi har også opnået faglige gevinster,
ikke mindst på det pædagogiske område.
I forbindelse med vores efteruddannelsestilbud arbejder vi i øjeblikket med at udbyde efteruddannelse
for musikskolelærere i hold, således at for eksempel
jeg kunne modtage et hold på måske fire cellolærere
fra musikskolerne. Jeg vil kunne opkvalificere dem
som cellister, og være med i samtaler om pædagogiske
teorier og tiltag. Og de deltagende ville kunne hente
inspiration og ideer hos hinanden. Jeg ville se frem til
et sådant kursus.

• Mest relevant for musikskoleområdet er, at det er lykkedes os at vende en grundlæggende kultur blandt de
unge klassiske musikere: For tyve år siden var de unges
holdning til pædagogik den, at de største talenter
ikke skulle modtage undervisning i pædagogik,
men koncentrere sig om deres egen solistiske udvikling. Pædagogisk ekspertise var forbeholdt de, som
ikke spillede helt så godt.
Efter bachelorårene afholdt vi en såkaldt kvoteprøve
hvor de studerende med næb og kløer kæmpede for
at komme på ”musikerlinjen” og altså ikke modtage
pædagogisk undervisning.
DKDM har indenfor de sidste 10-15 år arbejdet meget
med vores udbud af pædagogisk undervisning OG
med de studerendes (og måske også lærernes) fordomme.
Vi er stolte af resultatet: ”musikerlinjen” er nu
stort set uddød. Alle vore studerende takker ja til de
pædagogiske fag. Vi håber inderligt, at dette faktum i
sig selv kan skabe en ny og mere positiv dialog mellem
konservatorierne og DMpF.

• Den pædagogiske undervisning finder sted på kandidatdelen. Det er også i denne periode at de studerende skriver deres reflektionsopgaver. Også
her er der indenfor de sidste 6-8 år sket en markant
holdningsændring hos såvel studerende som lærere.
Refleksionsopgaverne er i dag tit innovative og velargumenterede, og omhandler ofte pædagogiske emner. Jeg var i år selv vejleder for en opgave om celloundervisning for voksne. Forud for denne opgave har
de studerende som led i deres pædagogiske eksamen
også skrevet en omfattende opgave. Vores lærere
i instrumentrelateret pædagogik hentes oftest
blandt de aktive musikskolelærere. De studerendes
refleksionsopgaver tager udgangspunkt i emner som
i de fleste tilfælde kun kan belyses af musikere,
og som teoretikere ikke har forudsætninger for
at beskrive.

• Vi har mange nye undervisningsformer i spil, hvoriblandt det i pædagogisk sammenhæng mest relevante
er, at vi har indført langt mere holdundervisning.
Først og fremmest med fællestimer, men også med
holdundervisning i orkesterstemmespil og teknikklasser. Her arbejder vi også med pædagogisk refleksion.
Det er givende, at de studerende - i det små - underviser hinanden ved fællestimerne. ”Hvad er den vigtigste feedback, og hvordan formulerer jeg det bedst

Du skriver i din artikel: ”det må i den forbindelse være
et krav, at konservatorierne bedriver grundlæggende
pædagogisk forskning.” Jeg synes at du her trækker en
gammel mølædt stridshest af stalden, som kræver en
grundlæggende forandring i konservatoriernes arbejde
og målsætning. Konservatorierne skal intensivt bedrive
Pædagogisk Udviklings Arbejde, dette er nødvendigt,
og det er vi gode til. Men egentlig videnskabelig pædagogisk forskning - som den Danmarks Pædagogiske

Til gengæld - det må vi erkende - er de studerendes og
deres læreres forudsætninger for at frembringe egentlig
videnskabelig forskning begrænsede.
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Universitet har arbejdet med - er det svært for os at
fremelske, hvis vi samtidig skal løse VORES pædagogiske
og kunstneriske opgaver.
Vi føler det som at du i din leder i MODUS forsøger at
skyde os i foden.
Lad os i stedet intensivere samarbejdet, ikke mindst på
talentudviklingsområdet. Optaget af danske studerende
på de klassiske instrumenter er de seneste år faldet
meget i forhold til udenlandske ansøgere. Et bekymrende

faktum som DMpF og konservatorierne hellere skulle
samarbejde om at ændre.
Hvis du kunne have lyst til et besøg på DKDM, vil jeg
med glæde vise dig rundt. Der er sket en del på det seneste, og vi vil gerne modtage praktiske ideer om, hvordan
vi kan uddanne endnu bedre musikskolelærere.
Også selv om man kan betvivle dit statement om at musikskolerne for de klassiske musikere ”udgør den største
enkelte del af det arbejdsmarked, som venter de konservatoriestuderende…”

Morten Zeuthen, professor, cellist ■

Kære Morten Zeuthen
Tak for dit indlæg i debatten om konservatorieuddannelsernes opbygning i relation til det arbejdsmarked, som
venter de færdigudannede musikere og musikpædagoger. Og tak for invitationen. Det er altid dejligt at besøge
DKDM, men i denne sammenhæng vil jeg dog foreslå,
at vi lægger mere tyngde i samarbejdet – f.eks. i første
omgang ved et mere formelt møde med deltagelse af
konservatoriets ledelse og DMpF’s bestyrelse. Jeg håber,
du vil arbejde positivt for et sådant initiativ.
Dit indlæg giver naturligvis anledning til en del drøftelse,
men jeg vil i denne omgang vælge at trække nogle få
pointer frem:
Det er godt at høre, at en meget stor del af jeres studerende vælger de pædagogiske fag til; sandheden er vel,
at der er meget få musikere, som ikke underviser i løbet
at deres arbejdsliv, og meget få musikpædagoger, som ikke
også er aktive musikere. Da vi jo – musikkonservatorier og
musikskoler – tilsammen udgør en meget væsentlig del af
den fødekæde, som skal sikre kontinuitet i uddannelse af
nye, dygtige danske musikere, må man se dette som en
god og nyttig ting. Det er imidlertid en forudsætning for,
at undervisningen i de pædagogiske fag for alvor bliver
til gavn for musiklivet, at grundlaget for undervisningen,
herunder evidens og empiri, er på plads. Vores ærinde
er altså ikke blot at få konservatorierne og de studerende til at interessere sig for de pædagogiske fag, men
også at sikre, at indholdet skærpes, så det er nutidigt og
relevant.
Det er hævet over enhver tvivl, at erfaringsudveksling og
praktisk afprøvning af forskellige indgangsvinkler på sin
undervisning er udviklende, men DMpF mener ikke, at
modus • nummer 4 • 2015

det kan stå alene som den bærende del af den musikpædagogiske udvikling her til lands.
Når du skriver, at ”De studerendes refleksionsopgaver tager udgangspunkt i emner som i de fleste tilfælde kun
kan belyses af musikere, og som teoretikere ikke har
forudsætninger for at beskrive”, rammer du netop ind
i det centrale i vores ærinde: Vi har brug for et segment
af musikpædagoger og musikere, som også beskæftiger
sig med det teoretisk-pædagogiske i et sådant omfang,
at de er i stand til at udøve egentlig musikpædagogisk
forskning indenfor instrumental-, vokal-, sammenspilsog anden relevant pædagogik, som det naturligt ligger
indenfor konservatoriernes virkefelt at udøve. Det er jo
netop vores pointe, at denne forskning skal bedrives af
konservatorieuddannede kandidater med den nødvendige
overbygningsuddannelse og forskningsmæssige erfaring,
ikke af mennesker med en anden uddannelsesbaggrund,
og at det skal foregå der, hvor musikpædagoger og musikere uddannes: på konservatorierne.
Der er ganske rigtigt lang vej igen, og det vil kræve en
stor indsats at få etableret et forskningsmiljø af den
karakter. For at komme godt i gang, er der ingen tvivl
om, at der skal samarbejdes, både med musikskolelærere, som har den praktiske erfaring med undervisningen
derude i virkeligheden, herunder ikke mindst de af musikskolelærerne, som har taget cand. pæd.-uddannelsen,
med andre og mere erfarne forskningsinstitutioner og
med det politiske niveau, både på Christiansborg, med
os som faglig organisation og i konservatoriernes interne
politiske struktur.
8
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Åbent brev

8 Det, som vi i første omgang mener, må brydes, er den
selvforståelse, som tilsyneladende fortsat trives på konservatorierne: At musikpædagogik er noget, som blot må
erfares. Vi ønsker, at musikpædagogik bliver anerkendt
som en selvstændig disciplin indenfor den professionelle
musikverden, og at der bliver lagt langt flere kræfter i at
udvikle kompetencer og evidens indenfor musikpædagogik, end det nu er tilfældet. Vi mener, at det vil være
til uvurderlig gavn for udvikling af det danske musikmiljø, idet den undervisning, som vi hver især bedriver,
vil kunne vinde meget, meget væsentligt ved en sådan
udvikling.

tilslutter jeg mig; det er netop det, vi kræver. Når alt
kommer til alt, er konservatorierne vel musikpædagogiske
institutioner par excellence, og man må derfor med rette
kunne forvente, at de påtager sig ansvaret for udviklingen
af grundlaget for de musikpædagogiske uddannelser.
Fra det aktuelle udgangspunkt mener vi ikke, at konservatorierne kan klare opgaven alene: Der er behov for, at
politikerne ændrer på de formelle rammer for konservatoriernes virksomhed således, at konservatorierne forpligtes
til at drive egentlig musikpædagogisk forskning.
Ole Helby ■

Du kalder vores efterlysning af, at konservatorierne skal
drive grundlæggende pædagogisk forskning for ”en
gammel stridshest, som trækkes af stalden” og betoner,
at det vil kræve en grundlæggende forandring i konservatoriernes arbejde og målsætning. Den sidste pointe

DET KGL · TEATER

SIDE
BY
SIDE
16

Talentfulde elever fra landets
musikskoler i alderen 12–18 år
inviteres i efterårsferien til at
deltage i det populære koncertprojekt Side by Side.
Eleverne spiller side om side
med hver deres mentor fra
Det Kongelige Kapel ved
intense og inspirerende orkesterprøver og en offentlig koncert
på Operaens Store Scene
den 16. oktober.
Ansøgningsfrist: 24. august kl. 12
Krav: Grade 6 eller tilsvarende
Indstilling via musikskolelærer

KGLTEATER.DK

Læs mere på
kglteater.dk/laeringsforloeb
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Udgivelser

KRØLLE & COCODRILO
”Ta’ med til Cuba”
CD’en ”Ta’ med til Cuba” er salsa på dansk til
de yngste - og de voksne…
Komponisten Birger ’Krølle’ Sulsbrück har 40
års erfaring med latinamerikansk musik, og
startede i 1979 salsabandet Salsa Na’ Ma’.
Bandet fås også i en kvartetudgave; Coco
Son, som optræder ved live-koncerter, børnearrangementer, tv-optrædener og workshops.
Birger Sulsbrück er også instruktør i salsa
og percussion, bl.a. i Afrika, USA, England,
Island, Tyskland og Italien. I den forbindelse
har Birger Sulsbrück forfattet 4 bøger samt
videoer og instruktions-cd’er, der er udgivet i
hele verden.
Tøjdyret Cocodrilo (spansk for krokodille)
fra Matanzas i Cuba er hovedperson i en af
CD’ens i alt 11 sange. ”Krølle” fandt den
da den var helt ung og de blev straks gode
venner.
Cocodrilo bliver glad når ”Krølle” spiller
cubanske rytmer.
Med ”Krølle” som rejseleder møder børnene
den cubanske musik.
Musikere:
Birger Sulsbrück: Sang/percussion/kazoo
Niels Thybo: Piano/synthesizer/melodica/kor
Humberto Gomez Vera: Bas/guitar/kor
Lazaro ”Charli” P. Ibañez: Fløjte/kor
Trine Nørgaard Sulsbrück: Kor

Ida Nørgaard Krog: Kor
Thor Christian Sulsbrück: Rap
Signe Asmussen Manuitt: Violin/kor
Ernesto Manuitt: Kor
Jacob Rahbek: Tres (Cubansk guitar)
Carsten Breidahl: Guitar
Bent Clausen: Vibrafon
Knut ”KK” Kristiansen: Synthesizer
Forfatter: Alle tekster af Birger Sulsbrück.
Musik: Birger Sulsbrück. For nogle numres
vedkommende i samarbejde med Humberto
Gomez Vera.
Producer og teknik: Birger Sulsbrück
Mix: Martin Bregnhøi/Birger Sulsbrück i
BongoBeat
Mastering: Jan Eliasson, Audio Planet
Fotos: Ole Haupt
Krokodille-design: Ida Nørgaard Krog
Cover: Lars Brink
Formater: CD og download (iTunes)
Pris: kr. 100,Katalog nr: 5707471009680
Forlag: Gateway Music
www.tamedtilcuba.dk
Yderligere information:
mail@birgersulsbruck.dk
DJ

Syng med børnene
15 børnesange ledsaget af guitar
Fra forordet:
Meningen med denne bog er at
• glæde børn med nye melodiøse sange til
guitarakkompagnement
• pirre børns kulturelle nysgerrighed
• ting skal forstås positivt
• synge/spille med og for børn.

Tidligere udgivelse: ”GUITARSPIL” (MUFO
2008).

Melodierne kan høres på www.guitarspil.dk

Forlag: MUFO

Henning Buhl-Mortensen er uddannet grafiker, har spillet i diverse rock- & popbands,
underviser på kommunale musikskoler og
arbejder desuden med bl.a. stentøj, porcelæn,
glas og billedkunst.
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Forfatter: Henning Buhl-Mortensen
Pris:
Hæfte m. spiralryg (36 sider), kr. 138,-

www.mufo.dk
DJ
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Læserindlæg

Musikskolen i Folkeskolen:
MUSIK som redskabsfag?
Af Jens Thunbo, statspr. musikpædagog. Underviser i guitar, rytmik, karrusel og sammenspil på
Fredensborg Musikskole. Pt kursist på professionshøjskolen Metropol i Didaktik, musikdidaktik og
professionsidentitet.
I den nye folkeskolelov er der
en forpligtelse til samarbejde,
og det er en historisk mulighed for musikskolerne. Men
jeg kan nogle gange opleve
en berøringsangst blandt musikskolefolk – som om man
er bange for, at musikken
forsvinder eller bliver overdøvet i mødet med andre fag
og en anden kultur. Senest i
MODUS, hvor Dan Johnsen i
samtalen med Bente Dahl har paraderne oppe med onelineren: ”Musik er ikke et redskabsfag, men har sin egen
værdi!” Hvilket hun i øvrig er rørende enig i.
Men hvornår er musikken et redskabsfag? Vel når den
tjener et formål, der ligger uden for sig selv. Men er det så
også, når der spilles op til dans lørdag aften? Eller når man
går til sang for at kunne komme med til mgp/X-factor??
Musik er et æstetisk fag. Det betyder, at musik kan være
ren underholdning – men det betyder også, at den rummer
muligheden for en dybere, sansemæssig erkendelse, som
ikke kan opnås på anden vis. Udøvelsen og oplevelsen af
musik kan tilføre os noget og bringe os et andet sted hen.
Når indskolingen spiller musik med rasleæg, trommer
og tingeltangel, oplever børnene hvad det vil sige at
lave lyd og at være stille, at spille stille og at larme vildt.
Gennem musikken kan der skabes et kreativt rum, hvor
der kan eksperimenteres. Der kan leges med begreberne
mig selv over for de andre – solo/tutti, ekko, lede/følge.
I undervisningen lærer børnene noget om turtagning,
opmærksomhed og fælles beskeder. Kan disse oplevelses- og erfaringsbaserede færdigheder overføres til andre
områder i børnenes hverdag, kan man selvfølgelig sige
at musikken har været et redskab. Men i musiktimen
oplevede børnene altså bare musik.
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Endnu et eksempel: I forbindelse med et historieforløb
med en 5.klasse benyttede jeg for at inddrage alle sanser
både smartboard, pebernødder og live-lut, og det hele
mundede ud i at klassen sang, spillede og dansede en
gammel vise, som var vi til fest på Kronborg – komplet
med Dansesalen på smartboardet i baggrunden.
På samme måde kan man lære i geografi at hovedstaden
i Bolivia hedder La Paz – men med et forløb, hvor man
undersøger og afprøver boliviansk musik, kan det opleves
som at være der selv.
I den sproglige opmærksomhed som er så vigtig i
indskolingen, er der mange muligheder – et eksempel
kunne være beatboxing med konsonanter. I de større
klasser kan (fremmed-)sproglæreren tage afsæt i rap og
jazz-chants, hvor musikken skaber den meningsgivende
ramme.
Jeg har også fået en forespørgsel fra en fysiklærer, der
ville lave et forløb om bølger – i musikken kan det afprøves teoretisk og praktisk.
Alt dette er for mig eksempler på at musikken i kraft af
sin særlige karakter kan bidrage med at sætte ind- og
oplevelse på et måske tungt emne og dermed bidrage
positivt til opnåelse af folkeskolens læringsmål. Og det
gør musikken vel og mærke på sine egne præmisser
og netop ved at ”have sin egen værdi!” Rent win-win,
altså.
Selvfølgelig kan musikskolerne samarbejde om at løfte
Folkeskolens musikundervisning. Og selvfølgelig skal vi
arbejde for instrumentklasser og musikprofilskoler. Men
for mig at se har musikken noget at byde ind med i en
lang række af skolens andre fag – i et samarbejde der er
til fordel for begge parter!
God (sam-)arbejdslyst! ■
nummer 4 • 2015 • modus

Hvad er den
POLITISKE DAGSORDEN
for musikskolerne?
Kunstrådets Projektstøtteudvalg har produceret et notat under navnet: ‘Musikskolernes Rolle I
Danmark’. Det synes alle vel er fornuftigt at debattere, set I lyset af den ændrede rolle musikskolernes
tænkes at få under folkeskolens nye struktur.
Når man graver sig lidt ned I notatet, dukker der imidlertid nogle synspunkter op som stiller spørgsmål ved hele den nuværende musikskolestruktur.
Af Steen Meier
Indledning af Notatet
Notatet indledes meget smukt med:
’I takt med musikskolernes udbredelse og succes i børns
og unges fritidsliv, er musikundervisningen i folkeskolen
skrumpet ind. Desuden er de tidligere musikalske miljøer
i form af skolekor- og orkestre i den såkaldte § 3, stk.
3-undervisning stort set forsvundet, og børns og unges
møde med musikken i folkeskolen er under pres.
Set med projektstøtteudvalgets øjne forestår derfor et
vigtigt arbejde med henblik på at justere såvel struktur
som indhold i musikskolerne (dvs. overveje udbud, tilgængelighed, samarbejder og støttemodeller på musikskoleområdet), så det sikres, at den kulturpolitiske succes
også fortsætter i fremtiden.’
Denne iagttagelse kan ingen være uenig i.
Løsninger
Dette ser lidt anderledes ud når udvalget derefter peger
på hvilke løsningsmuligheder der kan overvejes:
Afsnittet: Musikskolen og omverden
Udvalgets anbefaling: Der skal oprettes kommunale
koordinations-/udviklingsenheder og netværk, der sikrer
samarbejde på musikområdet - for flere aktørers vedkommende gerne med fælles mission og målsætning.
Med hensyntagen til de enkelte kommuners individuelle
forhold, skal kortlægning, planlægning, koordination og
udvikling varetages af en kommunal enhed, der indbefatter inddragelse af kultur-, børne-, unge- og socialforvaltningerne.
Hvis man går ind i denne tankegang med de mange fine
og positive ord, så anbefaler udvalget ikke desto mindre
modus • nummer 4 • 2015

?

Steen Meier
Steen Meier er tidligere formand for Copenhagen Jazzhouse samt Nordisk Råds musikkomite,
NOMUS, og har haft poster i Statens Musikråd og
Statens Kunstråd. Han er nyligt valgt til bestyrelsen for DAMUSA, hvor han repræsenterer Egedal
Musikskole.

at musikskolens bevillinger skal administreres af tværfaglige kommunale økonomiudvalg.
Sig mig, er Projektstøtteudvalget helt klar over hvad det
er de foreslår? Det betyder i praksis at musikskolens
8
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8 bevilling skal lægges ind i de kommunale bloktilskud, og
anvendes efter et kommunalt skøn.
Altså glem alt om musikskolens faglighed, om talentudvikling, om spidskompetencer inden for instrumentundervisning, om konservatorieforberedende undervisning,
m.v.
Burde alle erfaringer med den såkaldte ’inklusion’ i folkeskolen ikke skræmme; altså nedlæggelse af specialundervisning til fordel for at elever med indlæringsvanskeligheder skal ud i normalklasser. Uden at dette de facto
indebærer at pengene følger med eleverne.
Inklusionen har været en massiv spareøvelse i kommunerne og en eklatant fiasko.
Hvor er det dog ufatteligt naivt at tro at det ikke også
vil gå på samme måde med musikskoletilskuddet, hvis
musikskolens bevilling skal administreres lokalt af kommunale økonomiudvalg.
Skrækscenariet fortsætter
De mange positive ord fortsætter, uden at udvalget tilsyneladende gør sig klart hvad det er, de foreslår. I afsnit
5 foreslås musikskolens ressourcer udbredt, så de kan
anvendes bredere:
Musikskoleloven og ressourcer
Anbefaling: Projektstøtteudvalget finder det hensigtsmæssigt at analysere støttemodellen til musikskolerne og
overveje alternative modeller for statstilskuddets anvendelse og udmøntning. En sådan model bør inddrage
motivationsfaktorer for en fremtidig musikskoleudvikling,
der kan styrke nye læringsmiljøer og indsatser, samtidig
med at den musikfaglige kerneydelse og talentpleje
bevares. Der må yderligere sikres et elevbetalingsniveau,
der ikke lægger økonomiske hindringer i vejen for børn
og unge med lyst til musikundervisning.
Det der i virkeligheden står i dette afsnit er, at der bør
tilføres penge til musikskolerne, så der kan etableres
andre og nye undervisningsformer. Hvis det ikke sker, er
det nærliggende at slække på de krav til undervisning
der er nedfældet i den nuværende bekendtgørelse for
musikskolerne.
Spørgsmålet er hvad konsekvensen af dette ville være?
Formentlig skræmmende!

handlingsplan anfører at ca. 10 % af landet skoleelever
går i musikskolerne. Set fra et bredde-perspektiv er det
ikke så imponerende, det indrømmes gerne.
Men spørgsmålet er, om musikskolerne skal være en
parallel til f.eks. bredde-idrætten?
Også i idræt dyrker man på samme tid både bredde og
elite. Man kommer jo altså ikke på fodboldlandsholdet
ved at spille motionsfodbold i en lille lokal foldboldklub.
Hvor er det så der mangler noget? I folkeskolen såmænd.
I folkeskolen dyrkes der idræt, fodbold, håndbold,
gymnastik, osv. (i bedste fald). Hvis man vil være eliteidrætsmand m/k søger man ind i en klub, der kan imødekomme dette ønske.
I folkeskolen er faget musik i det store og hele ikkeeksisterende (med al respekt for de musikalske ildsjæle
der findes i folkeskolen). Faget udfases typisk i 4-5 klasse,
indtil da læses der kun ganske få timer ugentligt.
Så man prøver altså at reparere på folkeskolens mangler
i musik, ved at forgribe sig på de MEGET begrænsede
ressourcer der findes i musikskolerne.
Bredde frem for elite
Det, der antydes i forslagene fra Projektstøtteudvalget,
vil indebære at man nedprioriterer fagligheden i musikskolerne til fordel for at brede den manglende musik ud i
folkeskolen.
For at blive i fodboldterminologien: Vi nedlægger fodboldlandsholdet, for at kunne sætte nogle flere lilleputhold i gang? Øh, hvad foregår der i Projektstøtteudvalget?
Folkeskolens problem løses af folkeskolen
Skulle vi ikke hellere diskutere hvad problemet er i
folkeskolen i faget musik, og se hvordan musikskolerne,
som en tilgængelig musikfaglig ressource i alle landets
kommuner, kan løse dette problem i et samarbejde med
folkeskolen.
Med folkeskolens penge, ikke for musikskolernes penge.
Kære Projektstøtteudvalg, kære Kulturminister, kære Undervisningsminister, kunne vi ikke godt løse dette problem,
uden at I forgriber jer på musikskolernes økonomi. ■

Hvad er det grundlæggende problem?
Som det antydes i indledningen til notatet er musikskolerne på mange måder et barn af Folkeskolens gamle §
3, stk. 3 undervisning, den frivillige musikundervisning.
Musikskolerne har altså et historisk slægtskab med folkeskolen.
Ser i det lys er det selvsagt fornuftigt nok at se på musikskolernes rolle i forhold til folkeskolen. Den nyeste musik-
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FAABORG-MIDTFYN
MUSIKSKOLE SØGER
en musiklærer med relevant uddannelsesmæssig baggrund til at
varetage undervisning i flg. fag:

Månedens citat:

“

• Musik og bevægelse samt kompagnonundervisning i fast stilling. Det samlede ugentlige løntimetal er ca. 6,4/25. Ansættelsesdato 1.8.2015 eller snarest derefter.
• Tværfløjtelærer i fast stilling til at varetage solo og sammenspilsundervisning. Derudover ønsker vi en lærer, der
har kvalifikationer til at indgå i skolesamarbejde og Kulturel
Rygsæk. Stillingen kan kombineres med de opslåede timer i
grundskoleundervisningen. Det samlede ugentlige løntimetal
er ca. 2 lektioner.
Ansættelsesdato 1/8 eller snarest derefter.

Engang imellem har jeg en Fornemmelse af at jeg slet ikke er mig selv,
- Carl August Nielsen, - men kun
ligesom et aabent Rør hvorigennem der løber en Musikstrøm som
milde, stærke Kræfter bevæger i en
vis salig Svingning. Saa er det lykkeligt at være Musiker, kan Du tro.

Vikarstilling fra 1/9 til 1/1 2016
Følgende vikartimer (Barselsvikariat) søges besat:
• Undervisning i børnehaver samt dagplejesalmesang
• Kompagnonundervisning 0. klasse på folkeskoler
Det samlede ugentlige løntimetal som vikar er ca. 5,5 lektioner.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem KL
og FMM.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos skoleleder Helle Jakobsen eller souschef Palle Larsen Faaborg-Midtfyn Musikskole.

Carl Nielsen

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag d. 22. juni
kl. 12.00. Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på
kommunens hjemmeside. www.jobifmk.dk/forside
Samtaler forventes afholdt d. 25/6

MUSIKSKOLEN HOLBÆK SØGER NY LEDER
Som ny leder af Musikskolen Holbæk skal du samarbejde med
medarbejdere, elever og forældre. Du skal være med til at udvikle
og styrke musikskolen som en central del af Holbæk Kommunes
kulturelle undervisningstilbud til børn og unge. Der lægges på én
gang vægt på faglig kvalitet og personlig integritet og gennemslagskraft, kombineret med evner og ønsker om at prøve nye
veje i forhold til at understøtte og udvikle det klassiske såvel som
rytmiske musikmiljø i kommunen.
STILLINGENS ARBEJDSOMRÅDER
Du refererer som leder af Musikskolen til kultur- og fritidschefen.
Samtidig indgår du i den samlede ledelsesgruppe på kultur-og
fritidsområdet. Du vil blandt andet have følgende arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

kort- og langsigtet strategiarbejde
udvikling og koordinering af musikskolens aktiviteter herunder samarbejdet med folkeskole og dagtilbud
udvikling af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
ansvar for musikskolens administrative team
personale- og arbejdsmiljøledelse
planlægning af kommunikation og PR.

Vi forestiller os, at du:
•
har en relevant musisk uddannelsesmæssig baggrund fra
universitet, konservatorium el. lignende.
•
har ledererfaring samt gerne en relevant lederuddannelse
•
er kreativ, evner at tænke analytisk og strategisk og lade
tankerne flyve højt, men også kan samle trådene og få ideerne ført ud i livet
•
er kommunikativt stærk og kan skrive og tale til mange
forskellige målgrupper
•
er samarbejdsorienteret, både i forhold til medarbejdere og
samarbejdspartnere som f.eks. folkeskolerne
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•
•
•
•
•
•

er god til at prioritere og uddelegere opgaver
har en klar pædagogisk holdning til musikundervisning og
dannelse
kan se potentialer og muligheder hos dine medarbejdere, og
vil skubbe dem i den rigtige retning
brænder for at videreudvikle en stærk musikskole, der er
kendt for høj faglighed, og som når ud til børn, unge og
voksne i hele Holbæk Kommune.
har tanker for såvel det klassiske som det rytmiske felt og
favnende visioner herfor
kan se dig selv i de samlede udfordringer som Holbæk Kommune arbejder med på tværs af sektorer

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale
mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen
er fuld tid.
Der er ansøgningsfrist til stillingen den 10. august 2015, og vi
forventer at holde samtaler fra 18. august 2015. Du kan kontakte
kultur- og fritidschef Brian Ahlquist på 7236 6293/bwah@holb.dk
eller musikskolens souschef Thomas L. Thomsen på 7236 5648/
thoth@holb.dk.
Du kan læse mere om Musikskolen Holbæk på
www.musikskolenholbaek.dk
og om Holbæk Kommune på
www.holbaek.dk
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Thisted Musikskole søger lærer

Rytmisk klaverlærer
Vi søger en lærer, der kan undervise i
´rytmisk´ klaver fra begynderstadiet til
og med MGK-niveau pr. 1. august 2015.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stillingen er på ca. 12/25 lektioner –
heraf halvdelen som et vikariat. Undervisningen foregår primært i musikskolens egne lokaler i Thisted.

Send din ansøgning elektronisk – med kopi
af relevant dokumentation på thisted.dk,
senest den 22. juni 2015.

Vi søger en person, der har
• Uddannelse fra konservatorium eller
tilsvarende.
• Undervisningserfaring fra musikskole.
• Erfaring som aktiv musiker.
• Lyst til at indgå som en aktiv del af
musikskolen.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag
den 29. juni 2015.
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til souschef Thomas Boe
Mikkelsen på 9917 3844 eller
tmi@thisted.dk.

KAN DU UNDERVISE I
VIOLIN ELLER SAXOFON?
GULDBORGSUND MUSIKSKOLE SØGER TO IDÉRIGE
OG ENGAGEREDE LÆRERE PR. 17. AUGUST 2015 TIL
AT UNDERVISE I VIOLIN ELLER SAXOFON.
Vi forventer at ansøgeren er uddannet, samt evner, og vil
holdundervisning. Der ud over er det påkrævet at man er
omstillingsparat, da vi løbende optimerer vores organisation i henhold til de samfundsmæssige ændringer som
kan påvirke vores drift. Ansøgere med en naturlig velvilje
og tilgang til at indgå i samarbejder med folkeskolerne vil
blive foretrukket. Der ud over forventer vi at du kan lave
opsøgende aktiviteter i forhold til at skaffe flere elever.
Stillingen som violinlærer er på 6 lektioner og stillingen
som saxofonlærer er på 5 lektioner. Begge stillinger giver
mulighed for udvidelse af timetallet.
Se hele jobopslaget på www.guldborgsund.dk/job
For yderligere oplysninger kontakt
Musikskoleleder Allan Gardersøe på telefon 2518 0183.
Ansøgningsfrist 26. juni kl. 12
på mail musik@guldborgsund.dk

W W W.GULDBORGSUNDMUSIKSKOLE.DK
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To nye lærere pr. 28. august 2015
En Violinlærer og en Kontrabaslærer
Lyngby-Taarbæk Musikskole søger
• En klassisk (og evt. rytmisk)kontrabaslærer til soloundervisning i kontrabas på alle niveauer. Min. 3 lektioner pr.
uge
• En violinlærer til soloundervisning og evt. orkesterledelse på højt niveau. Min. 6 lektioner pr. uge
Vi lægger vægt på en relevant musikfaglig uddannelse på
konservatorieniveau.
Se stillingsbeskrivelser på www.ltk.dk/job-i-kommunen
Ansøgningsfrist mandag d. 10. august 2015 kl.12.00.
Ansættelsessamtale kontrabaslærer onsdag d. 19. august 2015
Ansættelsessamtale violinlærer torsdag d. 20. august 2015
Yderligere oplysninger kan fås hos Afdelingsleder:
Astrid Breinholdt på Tlf.: 45 97 36 60. Mail: asbr@ltk.dk.
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Studerende og nyuddannede
– meld jer ind i fagforening og a-kasse nu
Fordele ved gratis medlemskab af fagforening og
a-kasse som studerende
Studerende på de danske musikkonservatorier har en enestående mulighed for at blive gratis medlem af både DMpF og
Akademikernes A-kasse (AKA). En ordning til stor gavn for de
studerende her og nu og siden for de nyuddannede.
Har du som studerende f.eks. problemer med studiejobbet,
hjælper DMpF. Vi ser desværre mange eksempler på urimelige
ansættelsesvilkår og opsigelser, manglende lønudbetalinger og
feriepenge, misligholdelse af musikerkontrakter mv. Studerende, der er medlem af DMpF, kan bl.a. gratis benytte sig af
juridisk rådgivning, karrierevejledning, deltagelse i den musikpolitiske og -pædagogiske debat, billige forsikringer mv. Som
studerende bør du derfor altid melde dig ind i DMpF.
Et medlemskab af Akademikernes A-kasse giver ligeledes en
række fordele. Eksempelvis kan studerende, der har været
gratis medlem af a-kassen i mindst 1 år inden studieafslutning, undgå den karensmåned i dagpengesystemet, som ellers
betyder én måned uden indtægt. Karensmåneden svarer til et
indtægtstab på kr. 14.690 (2015-sats). Derudover får studerende løbende tilbud om workshops f.eks. med henblik på at
skrive ansøgninger og CV. Som studerende kan man blive gratis
medlem af Akademikernes A-kasse, hvis man er under 30 år og
ikke tjener mere end kr. 215.016 (2015-sats) om året. Hvis man
er over 30 år gælder særlige regler.
Fordele ved medlemskab af fagforening og a-kasse
som dimittend
Efter endt uddannelse har du som dimittend mulighed for et
halvårs gratis medlemskab af DMpF. En periode, hvor DMpF
typisk er den centrale sparringspartner ift. jobsøgning og karrierevejledning. Uanset om du efter endt uddannelse ansættes
som musikskolelærer, musiker eller i andre stillinger, bør du
altid kontakte DMpF. En god start på et ansættelsesforhold
forudsætter nemlig kendskab til sine rettigheder og pligter. En
gennemgang af ansættelseskontrakten og en positiv lønforhandling er udgangspunktet for nyansatte. Lovgivningsmæssigt
er der f.eks. regler for indholdet af en ansættelseskontrakt, ligesom DMpF og den lokale tillidsrepræsentant spiller en central
rolle ved selve lønfastsættelsen.
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Når dit studie er afsluttet, er det meget vigtigt, at du senest 14
dage herefter ligeledes melder dig ind i Akademikernes A-kasse
som nyuddannet. Overholder du ikke denne frist, mister du din
ret til at få dagpenge som nyuddannet. Selvom du allerede har
et studiemedlemskab af a-kassen, skal du ved færdiggørelsen
af uddannelsen melde dig ind i Akademikernes A-kasse igen –
denne gang som nyuddannet. Fristen på de 14 dage er meget
vigtig, idet konsekvensen ved en forglemmelse er, at man
generelt mister retten til dagpenge.
Når du har overholdt fristen for indmeldelse i Akademikernes
A-kasse på de 14 dage, skal du derudover tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor
du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Din tilmelding på jobnet.
dk har således betydning for, hvornår du kan få dagpengene.
Hvis du har været studiemedlem i mindst 1 år, før du dimitterede, skal du melde dig ledig på jobnet.dk allerede dagen efter
endt studium for at få dagpenge fra dag 1. Hvis du melder dig
ind i Akademikernes A-kasse inden for 14-dagesfristen, skal
du melde dig ledig på jobnet.dk senest 4 uger efter, at du har
afsluttet din uddannelse.
Som nyuddannet får du dagpenge med en særlig dimittendsats
på kr. 14.690 kr. i gennemsnit om måneden. Pengene udbetales
den sidste bankdag i måneden. Dagpenge er således bagudbetalt i modsætning til SU, som du har været vant til at få forud.
Når du har haft ret til dagpenge i 6 måneder, kan du få mere
i dagpenge, hvis du i løbet af 3 måneder har fået indberettet
320 løntimer til eIndkomst. Så har du mulighed for ved senere
ledighed at få beregnet en dagpengesats på baggrund af den
løn, du har tjent. Du kan få op til 90 pct. af den løn, du har tjent
de seneste 3 måneder efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.
Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen, der i 2015 er
på 17.918 kr. i gennemsnit om måneden. For at få den højeste
dagpengesats, skal du i perioden på 3 måneder have haft en
indtægt på mindst 65.000 kr.
Derfor anbefales det, at alle studerende og nyuddannede fra
de danske musikkonservatorier hurtigst muligt melder sig ind i
DMpF og Akademikernes A-kasse. Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til DMpF’s sekretariat eller på www.dmpf.dk
og www.aka.dk. ■
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