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New Music Days

byder på ny musik på tværs af
musikskoler, genrer og traditioner
På tre dage skal musikskoleelever nå at lære hinanden at kende, finde deres eget
tonesprog og komponere ny musik med udgangspunkt i abstrakt kunst.

M
AF NIELS LINNEBERG
PR og Projektleder, Varde
Musik- og Billedskole

projekterne, fortæller, at ”Ideen med New
usikskoleelever fra Esbjerg KulMusic Days er, at eleverne i stedet for at finde
turskole og Musik & Billedskolen
musik, skal opfinde musik. Visionen er, at elei Varde mødtes november 2019 i
verne bliver sat sammen i grupper og skaber
Varde for at deltage i projektet New Musik
deres egen musik på egne instrumenter. Det
Days. Musik & Ungdom er initiativtager og
kræver, at alle skal gøre noget nyt – det skal
arrangør og har i en årrække stået bag afgerne blive til noget tredje, når man sætter
viklingen af projektet på musikskoler rundt
dem sammen. Det er ambitionen at få forskelom i Danmark. Ideen er at samle musikskolige traditioner til at smelte sammen, og at
lelever på tværs af de etablerede traditioeleverne lærer og lader sig inspirere af hinannelle opdelinger i fx klassisk, rytmisk og folden til at finde et musikalsk udtryk, der er fælkemusik og skabe ny musik på tværs af
les for dem.”
etablerede genrer og musikskoler. Musikeleverne får på New Music Days mulighed
for at komponere og udvikle deres helt eget Første dag på New Music Days
tonesprog med professionelle komponister
Den første dag er sat af til, at eleverne lærer
som vejledere over de
hinanden at kende, og til at
tre dage, projektet løsætte præmisserne for den
ber. Til at inspirere og
kreative proces. Komponist
Jeg har fået
hjælpe på vej får de
Østen Mikal Ore lægger ud
flere sammenunge musikelever vejmed at diskutere musikalspilsevner
og
er
blevet
ledning af komponiske udtryk og former med
dygtigere til at skabe
sterne Pernille Louise
de 15 deltagende musikskoSejlund, Lasse D. Hanleelever som optakt til det
musik
sen og Østen Mikal
forestående kompositoriske
Ore. I projektet deltaarbejde. Helt konkret sætter
ger også musikere fra
han sig ved klaveret og imEsbjerg Ensemble. Østen Mikal Ore, som har proviserer over en cirkel, en trekant og en
været tovholder på alle New Music Days
firkant. Det visuelle indtryk er vigtigt af få

”
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greb om, fordi oplægget, som eleverne skal
komponere ud fra på New Music Days 2019,
tager udgangspunkt i tre store abstrakte
billeder. Værkerne er skabt af billedkunstelever fra Musik & Billedskolen i Varde. Efter
at de tre billedkunstelever har præsenteret
deres værker, sættes kompositionsprocesserne i gang. Deltagerne deles op i fire
grupper. To deltagere får til opgave at lave
et værk i tre satser baseret på alle tre billeder, og tre grupper med hver 4-5 deltagere

NEW MUSIC DAYS 2019
er støttet af Augustinus Fonden,
Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Dansk Komponist
Forenings Produktionspulje og
KODAs Kulturelle Midler.

får hver deres eget billede, som er udgangspunktet for den
musik, de vil skabe. Komponist og vejleder Lasse D. Hansen Komponist Lasse D.
Hansen i dialog
finder, at brugen af billeder giver noget helt nyt til projekmed musikskolelev
tet. ”Billederne giver afgjort noget andet end sædvanlig. Tit
Maksymillian
har vi brugt et stykke musik som udgangspunkt, hvor deltaSchulz.
gerne så kan stjæle lidt, men her er de i virkeligheden startet
rent musikalsk fra scratch – de har ikke noget musik, de kan
hugge af. Så har de til gengæld nogle mere abstrakte former
som inspiration, og jeg tror også, det
tillader dem at forme musikken friere
og give dem en enormt klar retning i
Det er på alle
deres proces, og det er på en eller anmåder et winden måde det lykkeligste.” Inden elewin samarbejde
verne slippes løs i de fire grupper, får
de en sidste vigtig inspiration. Esbjerg Ensembles blæsere og slagtøjsmusiker har sammensat en koncert til deltagerne, hvor de
præsenterer et udvalg af nyere musik fra ensemblets repertoire fra komponister som Minna Leinonen, Andy Akhio,
Carl Nielsen og Geörgy Ligeti. Koncertens indslag bliver undervejs præsenteret af musikerne, så eleverne får en indsigt
i både de kompositoriske virkemidler og i de instrumentale
udfordringer, musikerne støder på i opførelsen af værkerne.

”
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Deltagere i dialog med Esbjerg Ensemble's fagottist Antti Salovaara.

Komponist Pernille Louise Sejlund.
FOTO: DANIEL CARLSSON

FOTOS: NIELS LINNEBERG

Den første dag afsluttes med, at de fire
grupper samles hver for sig, og starter den
første brainstorm omkring deres opgave.
”Vi tænkte i starten over hvilke ting, vi kunne
forestille os i billedet, og så kom jeg på, at jeg
så lidt rumtema i det. Pigerne i vores gruppe
så en fisk et andet sted, og så endte vi med et
havtema og byggede lidt ud fra det. Da vi gik
hjem den første dag havde vi besluttet, hvad
vi ville gøre, men vi havde ikke fundet frem til
så meget, og vi havde endnu ikke komponeret
noget,” siger Robin Metcalfe, guitarelev.

Anden dag
På andendagen fortsætter grupperne det
kompositoriske arbejde med deres værker.
På skift besøger vejlederne, komponisterne
Lasse D Hansen og Pernille Louise Sejlund,
de fire hold, og følger eleverne ind i den
verden, de ser musikken bevæge sig i. Pernille Louise Sejlund oplever, at grupperne
har enormt mange ideer og en stor kreativitet. ”Jeg prøver at hjælpe dem med de ideer,
de har kastet op i luften, og få dem sat i gang.
Jeg motiverer og inspirerer dem, og nogle
gange prøver jeg at twiste det lidt, så de også
får nye ideer. I starten kendte de knap nok
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Robin Metcalfe, musikskolelev og deltager på New Musiv Day's.

hinanden, så fra ingenting at have, har de langsomt samlet sig omkring nogen
ideer, nogen ting de har set og oplevet i billederne, og så er det begyndt at tage
form.” Der er stadig mange løse ender, der skal bindes sammen, før de fire
grupper er færdige med deres kompositioner. I Robins Metcalfe’s gruppe er
der ikke så mange diskussioner. ”Der var lige nogle gange, hvor vores vejleder
Lasse foreslog, at vi skulle spille noget bestemt, men vi mente ikke lige, at det
passede ind. Så forklarede vi Lasse, hvad vi ikke syntes fungerede, og på den
måde fandt vi ud af det i fælleskab. Vi fik en masse tid til at spille musik og bare
lave det, som vi tænkte skulle laves. Da vi gik hjem, var vi nået næsten halvvejs,
og vi var spændte på, om vi kunne nå at gøre musikken færdig på den sidste
dag i tide til den afsluttende koncert.”

Tredje dag
Planen for den tredje og sidste dag handler om at få sat dobbeltstreg under kompositionerne.
Det er også det tidspunkt, hvor Esbjerg Ensemblet igen skal på banen i
de fire deltagergrupper.

Fire musikere fra ensemblet følger hver
én gruppe, og fra arbejdet med komposition vender opmærksomheden sig nu mod
at performe musikken og at komme ud
over scenekanten.
Robin’s gruppe har besøg af Antti Salovaara, fagottist i Esbjerg Ensemble, og det er
et frugtbart samarbejde. ”Det hjalp rigtig
meget at have Antti med, han forklarede os,
hvordan vores sceneshow og opbygning og
dynamik kunne blive bedre, og vi spurgte
ham, om han ville spille med. Det gav et ekstra element i vores musik.” De mange overvejelser om kompositionerne og deres form er
kommet på plads, og efter en fælles snak
om formen på koncerten og en generalprøve bliver alle værker uropført i en fyldt sal
for et forventningsfyldt publikum. Under
koncerten vises billederne som er inspirationen til musikken på storskærm. Uden at
vide hvilket billede, musikken er komponeret over, inviteres publikum til at gøre sig
tanker om dette i første gennemspilning af
hvert værk. Derefter præsenterer hver gruppe deres billede og forklarer lidt om de tanker, billedet har sat i gang i gruppen, og
hvilket præg det har haft på stykket. Dernæst bliver værket spillet endnu en gang.

En opdagelsesrejse i en helt ny
boldgade flytter grænser
De tre dage med New Music Days har endnu engang vist, hvor langt man kan komme
med at sætte unge musikskolelever på en
opgave, der både kræver, at de er åbne for
nye udtryksformer og for at kunne tænke i
nye baner. Her arbejder de med komposition på tværs af traditionelle klassiske og rytmiske opdelinger igennem en helt ny kreativ disciplin. Man skal selv skabe alt i stedet
for at gengive noget, og det er en helt ny
udfordring for de fleste elever. Komponisten Østen Mikal Ore finder det spændende
at se, hvordan elever, der kommer fra hver
sit musikalske ståsted, er i stand til at skabe
noget helt nyt ved at lægge deres kreativi-

ber det an. Det må værkets egenart
bestemme, og det er en proces,
man aldrig bliver færdig med at definere som udøver. Katrine Ganer
Skaug, daværende leder af Esbjerg
Ensemble, oplever, at man vokser
og udvikler sig som gruppe, hver
gang et nyt værk er indstuderet. En
grænse bliver flyttet, en indsigt bliver åbenbaret - og en erfaring
skabt, som former ensemblet som
gruppe. ”Dette vil vi gerne overføre
til de næste generationer, og det gøres allerbedst, når vi har gode moderatorer og brobyggere som i New Music Days. For Esbjerg
Ensemblets musikere
Det første jeg tænkte, da jeg så er det vildt spændende at se, hvad de
billedet var, at jeg var blank.
unge laver - hvad er
Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle
de optaget af, hvillave ud fra det
ken musikalsk vej de
går, og hvordan vi
kan være med til at udvide deres hoget man kan nå på så kort tid, og det
risont æstetisk. Det er på alle måder
er ikke bare at komponere musikken,
et win-win samarbejde.”
det er også at performe. Det er meget
Efter koncerten er det tydeligt, at
overraskende for mig, hvor meget eleverne kan nå, og hvor overskudsagtigt deltagerne i New Musik Days 2019
de performer deres værker. Det er mo- på Musik & Billedskolen i Varde har
fået noget spændende ud af tre
dige unge mennesker.” For Esbjerg
Ensemble ligger motivationen for at koncentrerede dage. ”Det gik bare
godt”, konstaterer Robin Metcalfe.
indgå i samarbejde med Musik &
”Den musik, vi spillede i dag, er ikke
Ungdom ikke bare i det direkte
noget, jeg plejer at spille, det var i en
møde mellem ensemblets musikere
helt anden boldgade. Det var sjovt,
og de unge musikskoleelever. Helt
og noget jeg måske også kan bruge,
fra starten har det været en del af
hvis jeg prøver at komponere igen.
ensemblets DNA at virke som aktive
rollemodeller og at forholde sig nys- Jeg tænker på de ting, jeg har lært,
og føler, at jeg har fået flere sammengerrig og åbent til at udvikle nyt respilsevner og er blevet dygtigere til at
pertoire. Det er mere komplekst,
skabe musik.”
end man skulle tro ved første øjekast, fordi ny musik i virkeligheden
indebærer et kæmpe område af
genrer og teknikker. Derfor findes
der ingen facit for, hvordan man tekDu kan læse artiklen incl. links
nisk eller indstuderingsmæssigt griher: https://bit.ly/3fNgGHp
tet i en fælles pulje. ”Det har været en
fantastisk rejse at se, hvordan de har
grebet det an og i hold skabt en helt
unik musik, som er fuldstændig betinget af den inspiration, de har fået fra
billederne. De er startet helt fra nul og
er tre dage senere endt med en fantastisk koncert. De har oplevet, at den
kreativitet, de har fundet, er noget,
som de kan tage med sig videre, og
som de faktisk kan bruge som et redskab til at fremføre anden musik med.”
Pernille Louise Sejlund har også stor
ros til deltagerne på New Music
Days. ”Jeg synes, det er vildt, hvor me-

”

MUSIKSKOLEN | 7

krO Orkesterdirigent!
Orkesterdirigent!
K

Kurser
Kurser
ogog
uddannelse
uddannelse
4 4

Annonce Danske Orkesterdirigenter
Mere
Mere
infoinfo
om om
uddannelse
uddannelse
og kurser
og kurser
for for
dirigenter
dirigenter
på på

ereM

2 2

1 1

3 3

.www www.dirigentinstituttet.dk
www.dirigentinstituttet.dk

.v

v. Danske
v. Danske
Orkesterdirigenter
Orkesterdirigenter

MUSIK FØR NI tilbyder

INSPIRATIONSKURSUS MED LEGENDE MUSIKTEORI
d. 12.-13. marts 2021, fredag kl. 15-18 og lørdag kl. 9.30-15.30
MÅLGRUPPE: 4-9 årige STED: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
UNDERVISERE: Carsten Viuf & Gitte Chren
LÆS MERE HER: https://bit.ly/3mcjpfq
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Forandringer

F

orandringer kommer i mange former og kan groft
sagt opdeles i de ønskede og de uønskede. Udefrakommende forandringer som en coronakrise, der
pludselig ændrer vores etablerede arbejdsrutiner, er et godt
eksempel. Forandringer, som vi selv igangsætter, opleves
derimod anderledes motiverende. Sådanne forandringer
har DMpF’s medieplatform undergået. Netop nu er det femåret for fagbladets navneskift til MUSIKSKOLEN. Forrige år
skiftede bladet trykkeri, hvilket medførte en opgradering
med nye digitale redaktionelle muligheder. Senest har vi i
samarbejde med vores grafiske samarbejdspartner givet
bladet et helt nyt format med et moderne layout, så det
fremstår imødekommende og opdateret. Den løbende udvikling af DMpF’s medieplatform resulterer i, at antallet af
nyhedsbreve i 2021 stiger fra fem til syv, indholdet på alle
DMpF’s digitale platforme som hjemmeside, FB
og Instagram opdateres og øges fortsat, og
det fysiske blad går fra seks til fem årlige udgivelser. Disse tiltag er en del af en helt
nødvendig fremtidssikring af foreningens
kommunikationskanaler. Målet er at være
bredt til stede med foreningens fagpolitiske dagsordner og områdets aktuelle
musikfaglige tematikker. I udviklingen af
bladets indholdsside har vi haft

et stort fokus på at beskrive både det nære og det visionære på musikskoleområdet. Der har i nogen grad
manglet en synliggørelse af de opgaver, som sekretariatet og DMpF’s arbejdsudvalg løfter. Et nyt tiltag i den forbindelse er bladets nye rubrik ”Godt at vide”, hvor
DMpF’s sekretariat behandler ofte forekommende
spørgsmål og problematikker på musikskoleområdet.
Lærerudvalget, TR-udvalget og Lederforeningen i DMpF
kommer fremover ligeledes til orde i fagbladet. Synliggørelse af det fagpolitiske arbejde opprioriteres, da det
er et uvurderligt udviklingsarbejde, som kvalificerer foreningens politisk linje og fremtidssikrer organisationen.
Mange opfatter i dag det danske arbejdsmarkeds goder,
som fagforeninger op gennem det 20-århundrede har
tilkæmpet sig, som lovmæssige rettigheder. Det er de
ikke, og derfor har de overenskomstbærende organisationer en vigtig formidlingsopgave i at italesætte deres
fagpolitiske arbejde.
Som nævnt i indledningen oplever vi uønskede forandringer. Mange steder opleves der faldende elevrekruttering og stigende konkurrence fra fysiske og digitale aktører. Derfor bliver markedsføring og synliggørelse af de
danske musikskoler et tema i fagbladet i 2021. En spændende og opløftende musikpædagogisk udvikling afsøges under temaet instrumental holdundervisning. Endelig fastholdes fokus på vidensdeling og digitale lærermidler, hvor alle i MUSIKSKOLEN’s rubrik IT-FIX kan lade
sig inspirere af eller bidrage til den fælles viden.
Du kan mere her:
https://bit.ly/3r512g6

Af David Efraim Poulsen,
medieredaktør

Nyhedsbrevet E-MUSIKSKOLEN
udkommer: mandag den 10. marts

Annoncer:
musikskolen@dmpf.dk

Annoncedeadline E-MUSIKSKOLEN:
onsdag den 12. marts

Tryk og layout:
Jørn Thomsen Elbo A/S

Forside:
Elbo A/S
Forsidefoto: Niels Linneberg

Jørn Thomsen Elbo A/S har
følgende certificeringer:
ISO 14001, ISO 9001, FSC-certificering
og Svanemærket.

Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker
ikke nødvendigvis foreningens eller redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage redaktionelle rettelser/forkortelser i indsendt materiale. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
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Markedsføring
er vigtig, også på

musikskoler

Faldende elevsøgning, globale platforme og mange alternative
fritidstilbud til børn og unge kalder på markedsføring og
synliggørelse af musikskoletilbuddet. Men hvilke strategier virker?

E
AF DAVID EFRAIM
POULSEN
Medieredaktør

r markedsføring overhovedet relevant at bruge tid og kræfter på i en
offentlig organisation som musikskolen? Ja, mener mange, bl.a. fordi børn og
unges søgning til de kommunale musikskoler synes at være aftagende. Strategisk markedsføring af musikskoler handler i bund og
grund om at øge børn og unges interesse
for at lære at spille på musikinstrumenter.
Missionen er at danne børn og unge kulturelt gennem det at spille musik sammen.
Musik er som legen autotelisk og både målet og midlet i musikskolelærernes arbejde,
hvilket gør musikfaget helt unikt sammenlignet med andre fag. Det visionære

FAKTA
Det græske udtryk telos stammer fra
den græske filosof Aristoteles og betegner tingenes eller de levende væsners formål, mening eller mål. En
autotelisk aktivitet bærer således formålet, meningen eller målet
i sig selv.
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 erspektiv er, at et strategiarbejde med fop
kus på markedsføring, som vender elevrekrutteringens nedadgående kurve, bringer
musikskolerne et skridt nærmere visionen
om at være for alle børn og unge i Danmark. Spørgsmålet er: Hvad virker i bestræbelserne på at rekruttere nye musikskoleelever? Dette har fagbladet MUSIKSKOLEN
sat sig for at undersøge nærmere. Sidder du
derfor, kære læser, med erfaringer inden for
markedsføring eller PR-tiltag, så del gerne
dine tanker eller succeshistorie med os og
send os en e-mail på: david@dmpf.dk med
emnet: Markedsføring af musikskoler.

Musikskolernes rejse er blevet
vanskeligere

”

Hver gang I

Ifølge formand for DMpF, Ole Helby, kan
afholder en
musikskolerne med en vis tilfredshed se tilkoncert, bliver jeg
bage på en rejse, hvor udviklingen nærfyldt med glæde
mest kun er gået fremad. Det gælder særligt, når man ser på udbredelsen, kvaliteten
og diversiteten i musikskolernes undervisningsydelse. Ole Helby har fulgt området i over 40 år og kan levende beskrive den spæde start båret af musikpædagogiske ildsjæle. Herefter kom
perioden, hvor man fik lovgrundlag og overenskomst. I skrivende stund er
musikskolerne bredt ud til alle de 98 kommuner. Over de senere år er den
ellers så succesfulde rejse blevet vanskeligere. Der har været mange kommunale besparelser, som er gået hårdt ud over flere musikskoler. Musikfa-
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get som undervisningsfag er samtidig blevet stærkt nedprioriteret på hele
uddannelsesområdet fra professionsskoler over gymnasieskoler og til folkeskoler. Samtidig er der kommet globale og nationale konkurrenter med
professionel markedsføring, kommunikationsmedarbejdere og, set med
musikskoleøjne, store budgetter til PR og digital reklame. Alt i alt har disse
faktorer smittet negativt af på elevsøgningen til musik- og kulturskolerne.
Set fra et musikfagligt perspektiv er der en reel risiko for, at dette over tid
kan dræne vores kultur for den eksisterende diversitet i musikinstrumenter,
musikgenrer og i den levende musik, vi oplever som en naturlig del af vores hverdag. DPU’s rapport om musikfaget 2020 påpeger, at flere børnehaver allerede nu oplever, at pædagoger og børn kun er i stand til at synge
ganske få danske børnesange. Samtidig kæmper danske musikkonservatorier med at rekruttere nok danske studerende til at udfylde deres studiepladser. Netop derfor bør musikskolerne fastholde visionen om, at alle
børn og unge skal have muligheden for at lære at spille et musikinstrument. Netop derfor bør musikskolerne udvikle mere virksomme markedsføringsstrategier, så elevrekrutteringen igen øges, og driften sikre. Netop
derfor bør musikskolerne også blive
Tilgængelighed
ved med at udvikle sig musikpædaer vigtigst for
gogisk. En udvikling som ikke kun tapotentielle brugere
ger udgangspunkt i områdets aktører
eller kulturpolitikeres skiftende ønsker, som sjældent underbygges økonomisk. Brugerne er ret beset musikskolernes allervigtigste ”ressource”, og
deres præferencer undersøges alt for sjældent i en travl musikskolehverdag. Fraværet af bruger- og markedsføringsperspektiv eksisterer ligeledes i
Kulturministeriets 83 siders lange tænketanksrapport om musikskoler fra
2017 og i DPU’s nylige rapport om musikfaget 2020. Hverken PR, SoMestrategi eller lignende elevrekrutteringsredskaber undersøges i disse omfangsrige statsligt finansierede rapporter. Det er en tankevækkende prioritering, som vidner om en grundlæggende mangel på forståelse for, at musikskoler i deres nuværende forretningsmodel er helt afhængige af en stabil elevrekruttering baseret på en robust markedsposition. Begge rapporter fravælger tilsyneladende at undersøge de to allervæsentligste ingredienser i enhver markedsføringsstrategi: Brugernes præferencer og trusler fra
konkurrenterne.

”

Det digitale udstillingsvindue
Konkurrenterne på musikundervisningsmarkedet har flere ansigter og mange
forskellige reklamekanaler. Hvor musikskolerne ofte baserer sig på omdømme
og mund-til-mund-metoden, er konkurrenterne især stærke på den digitale
markedsplads. Én meget udbredt type er de globale platformsbaserede undervisningstilbud som fx tutorialvideoer på Youtube. I samme liga finder man
alle de spændende og innovative digitale musik-øve-apps og programmer,
som ofte er tilgængelige i både dyre, billige og gratis udgaver. Læringsudbyt-
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tet, uden fagligt kvalificeret udvælgelse og
vejledning, er dog ikke optimalt, da den pædagogske og instrumentalfaglige kvalitet i
turtorial-videoer og apps varierer betydeligt.
De digitale platformes effektive branding lokker dog løbende nye brugere til, selv om det
sjældent er her, man finder de fagligt gode
og gennemtænkte undervisningsforløb, der
skal til for at mestre et musikinstrument. På
nationalt plan er der samtidig dukket andre
spillere op i form af de webbaserede musikundervisningstilbud, som flere kalder Uberficerede musikskoler. Med base på en hjemmeside på internettet og med lærere som små
selvstændige enheder arbejdes der under vilkår, som man kender fra vikarbureauer eller
firmaer som Uber og Wolt. Musiktilbud på
disse platforme er instrumental eneundervisning on demand - når kunden ønsker det. Flere reklamerer med onlineundervisning, men
man kan også mod gebyr modtage hjemmeundervisning, ofte betalt pr. undervisningsgang, hvorved lethed og tilgængelighed, i
fagsprog convenience, er i top. Ved en nærmere undersøgelse lever disse webmusikskoler dog ikke helt op til den diversitet i instrumenter, genrer og sammenspils- og fælleskabsorienterede aktiviteter, som man finder
på den lokale musik- eller kulturskole. En anden markant forskel, der adskiller webmusikskoler fra de kommunale musikskoler, er mar-

E. J. McCarty’s fire P’er
Price: Prisen på musikskolens ydelser
Product: Er musikskolens undervisningstilbud det, brugerne efterspørger?
Promotion: Synliggørelse af musikskoletilbuddet, fx valg af kanaler, platforme, netværk osv.?
Placement: Tilgængelighed: Hvor
kan brugerne benytte sig af
musikskoleydelsen?

kedsføringstilgangen. Webbaserede musiktilbud anvender kontinuerligt målrettede markedsføringskampagner, ofte tydeligt segmenteret. Ligeledes ses en benhård økonomisk prioritering til fordel for Google Addwords, hvor prisniveauet starter på 4-5000
kr. pr. måned og snildt kan passere de
200.000 kr. på årsbasis. Samme prioritering,
som igen distancerer sig fra musik- og kulturskoler, ses i forhold til ansættelse af faguddannede kommunikations-, hjemmeside- og
digitalt ansvarlige. Disse leverer et topprofessionelt arbejde i form af effektive SoMe-strategier og flotte intuitive hjemmesider, som
knivskarpt formidler virksomhedsbrandet.

Price - Product - Placement Promotion
Når man dykker ned i strategisk markedsføring, kommer man ikke uden om den amerikanske marketingprofessor Edmund Jerome
McCarthy’s fire P’er: Price - Product - Placement - Promotion. Ifølge Price handler det om
regulering af ydelsens pris i forhold til de
kundegrupper man gerne vil nå ud til. Her
går overvejelserne på, om musikskoleydelsen kan gøres mere attraktivt for kunderne
på grund af sin lave pris eller snarere skal
promoveres som en luksusvare, der appellerer til den kvalitetsbevidste bruger, som gerne betaler for en høj kvalitet. Det kan også
overvejes, om der skal laves særlige introduktionstilbud med lavere pris eller rabat
ved køb af flere ydelser, fx søskenderabat,
gratis instrumentprøvning mv. Product handler om tilpasning af ydelsen, så den passer
præcis til målgruppens behov eller til specifikke segmenter, som musikskolen ønsker at
nå ud til. Promotion dækker over alle de
mange forskellige typer af PR og reklame.
Det er her, musik- og kulturskolerne har et
stort udviklingspotentiale. Et godt digitalt
eksempel er udvikling af en SoMe-strategi.
Det handler om typer af indhold og hvilket
mix af kanaler, man kan og bør anvende for
at få sit budskab ud og få kontakt til nye bru-

Hvorfor har du valgt musikskolen?
Musikskolens hjemmeside 7 %
Musikskolens gode
omdømme 20 %
Kendte ikke
musikskolen 20 %

Musikskolen er til
stede på barnets
institution 24 %

Forældre er tidligere
musikskoleelever13 %
Undervisning til børn 6 %
God pris
4%

gere. Det sidste led i McCarthy’s model er Placement, som handler om
brugernes adgang til selve musikskoleydelsen. Er den let eller svært
tilgængelig? Skal elev og forældre fx
selv bruge tid, kræfter og penge på
at transportere sig, eller er ydelsen
convenient - lige ved hånden, fx på
elevens egen skole. (fig. Hvordan finder brugere musikskolen)

Tilgængelighed er vigtigst
for nye brugere
En brugersurvey til grund- og musikskolelever i Odense Kommune i juni
2020, som blev besvaret af 144 respondenter, peger på, at især tilgængelighed er et afgørende parameter
for potentielle brugere. Placement,
at musikskoletilbuddet er til stede
ude på elevens egen grundskole, er
ifølge hovedparten af potentielle respondenter vigtigere end både musiktilbuddets kvalitet og pris. En respondent beskriver det i survey’en:
”Hvis musikskolen var til stede på mine
børns skole, ville jeg helt klart tilmelde

Musikskolen er et kommunalt tilbud 6 %

dem musikskoletilbuddet”. Pris og
kvalitet har naturligvis også en vis
betydning. Her fortæller respondenterne, at der er vigtigt, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet.
Musikskolens betalende brugeres
vurdering af kvaliteten synes umiddelbart at være høj. Et citat fra en respondent lyder som følger: ”Hver
gang I afholder en koncert, bliver jeg
fyldt med glæde. Det er skønt at se det
samspil, der er elever og lærere imellem. Det, at opleve elevernes glæde
ved at spille koncert efter intens træning, er alle pengene værd. Det efterlader mig med en følelse af, hvor heldig
jeg er, at jeg kan give mine børn den
oplevelse og glæden ved musikken”.
Der er naturligvis også respondenter, som er mindre tilfredse, men disse udgør blot tre procent af besvarelserne. En interessant pointe fra
surveyen er, at ordet ”kommunal” af
både cpr- og potentielle brugere opfattes som et plusord i deres vurdering af fritidstilbuddet. Vi lever i en
global verden, hvor det kan være
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svært for potentielle brugere at gennemskue det bedste af alle de mange fritidstilbud. At en institution er kommunal, mindsker kompleksiteten og giver,
ifølge brugerne, et kvalitetsstempel. Dette kan musikskolerne udnytte bedre,
end det er tilfældet i dag. Ingen af de eksisterende 98 musik- og kulturskoler
anvender p.t. ordet kommunal i deres navn. Her ligger dog en ganske gratis
mulighed for at fremstå unik blandt de mange andre musikundervisningstilbud, fysisk som digitalt, i sin kommune. Det at kunne skille sig positivt ud
styrker organisationens brand og er et uhyre stærkt konkurrenceparameter i
vores globale højhastighedsverden.

Tid til timeout
Over de sidste årtier har musikskolerne skabt i hundredevis af nye undervisningsydelser og tværfaglige samarbejder over hele landet. Samarbejdspartnerne er overvejende skoler og daginstitutioner. Et godt nationalt eksempel
er de landsdækkende Orkestermesterprojekter. Hertil kommer, at flere musikskoler ud over traditionel instrumentalundervisning konsekvent arbejder
med instrumentalhold, hvor elevhold eller hele klasser lærer at spille musikinstrumenter i et tæt samarbejde mellem grund- og musikskoler. Ofte tæller
elever som deltager i disse undervisningsaktiviteter ikke med i opgørelsen af
musikskolelever, og musikskolerne når således ud til et væsentligt større antal børn og unge, end musikfagsrapporter og Danmarks Statistik kan udtrykke. Undervisningstilbuddene på musikskoler har ligeledes gennemgået en
markant udvikling. Der findes stadig den traditionelle og håndværksmæssigt
robuste mesterlæretilgang, som kendes fra alle de danske musikkonservatorier med én-til-én-undervisning. Musikskolerne tilbyder dog mange andre instrumentale undervisningsformer samt fag- og holdkonstellationer i kombination med en bred vifte af
sammenspilsaktiviteter for alle
typer af instrumenter og bruMusikskolerne er
gergrupper. Musikskolelærerne
langt mere udviklings
udvikler tillige løbende nye
parate end deres rygte
fagmaterialer, som grundet
faglærernes høje instrumentalfaglige kompetenceniveau og
erfaringsgrundlag fra praksis er specifikt målrettet musikskolens mangeartede brugergruppers helt særlige udfordringer og behov. Trods alle disse initiativer og det store engagement, hvormed lærere og ledere på musikskoleområdet går til opgaven, er det stadig ikke lykkedes at knække elevrekrutteringens faldende kurve. Tiden er derfor inde til en timeout, hvor området stiller
sig spørgsmålet: Hvilke skridt skal musikskolerne tage de næste ti år, så vi sikrer
den nødvendige elevrekruttering? Besvarelsen af dette spørgsmål er rettidig
omhu i forhold til, at musikskolerne også om ti år kan se tilbage på en succesfuld rejse. Et skridt på den vej handler om musikskolernes evne til at aktivere kommune og stat i forhold til at søge løsninger på den faldende elevrekruttering. Et andet og lige så vigtigt skridt vil være at kickstarte nye, virksomme markedsføringsstrategier lokalt, herunder at etablere netværk inden

”
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Hvad er vigtigst når du vælger fritidstilbud?
4,5

1. Tilgængelighed

4
3,5

2. Kvalitet

3

3. Pris

2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,1

3,2

2,7

for området, og til eksterne nøglepartnere
for at videndele og udvikle nye og mere effektive PR-aktiviteter i både fysisk og digital
form.

Netværksstrategi skaber
kulturpolitisk optur
Vores globaliserede verden er i konstant forandring, og det stiller løbende nye krav til
vores organisationer. De skal kunne tilpasse
sig nye trends, imødegå skiftende krav og
samtidig kunne sætte og følge deres egen
dagsorden, hvis de vil være relevante og levedygtige i fremtiden. Midt i denne komplekse virkelighed står musikskolelederen
som en central figur, af hvem det forventes
at kunne tage bestik af og agere på de forandringer, som påvirker arbejdspladsen. Men
hvordan løser lederen denne strategiske opgave? Hvor placerer musikskolen sig fx mellem yderpunkterne ”At vente og se” eller
”Firstmover”? I en kommende artikel i MUSIKSKOLEN’s artikelserie om markedsføring
og synliggørelse af musikskoler skal vi sammen med musikskoleleder Jesper Gude, Hillerød Musikskole, se nærmere på, hvordan
strategisk netværksudvikling fører til øget
synlighed, stordriftsfordele og en kulturpolitisk optur.
Læs artiklen: https://bit.ly/3lk25V5

I rubrikken ”Godt at vide”
behandler DMpF’s sekretariat
ofte forekommende spørgsmål
og problematikker fra
foreningens medlemmer.

Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

Find den nye rubrik her:
https://bit.ly/2WgLibo

Skal jeg bruge min eget mobiltelefon,
tablet, computer, noder osv. til
arbejdsopgaver i forbindelse med mit musikskolearbejde?
Nej, din arbejdsgiver skal stille de arbejdsredskaber til rådighed, som er
nødvendige for, at du kan passe dit arbejde.

Jeg er musikskolelærer og skal holde
6. ferieuge i en arbejdsuge, hvor der
er planlagt flere arbejdstimer end min gennemsnitlige ansættelsesgrad. Jeg er ansat på
20/37, men i ferieugen er der planlagt 23 arbejdstimer. Bliver jeg trukket i løn de sidste 3
timer?
Nej, de sidste 3 timer omlægges til afvikling på et andet tidspunkt.

På musikskolen holder vi hvert år nytårskoncert med lange
prøver lørdag og koncert søndag. Jeg arbejder også på
ugens øvrige dage og har på den måde 12 arbejdsdage i træk på
musikskolen. Koncerten slutter søndag aften kl. 21.30, så klokken
er mindst 23, inden jeg kan gå hjem. Mandagen efter begynder min
arbejdstid kl. 8.30. Det er hårdt! Kan jeg slippe for det?
Du har krav på et fridøgn efter
højst 10 arbejdsdage, så
12 dage i træk er for mange.
(Hvis du er på øvetur eller
koncertrejse i weekenden,
kan der dog godt være 12
dage imellem to hviledøgn.)
Du har også krav på 11 timers sammenhængende hvile
pr. døgn, men det kan undtagelsesvist være 8 timer én gang
om ugen, så når det er noget, som sker
sjældent, kan du godt slutte arbejde kl. 23 og starte igen næste dag
kl. 8.30.
Det bedste ville nok være, hvis din leder gav dig afspadsering for
weekendarbejdet i ugen efter nytårskoncerten, helst med start mandag morgen, så du kan nå at hvile ud, inden du skal i gang igen.
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Instrumentalhold
bringer skoleelever ind
i musikkens verden
Samarbejdet mellem musik- og grundskoler tager mange former og
farver. Særligt holdundervisning på instrumenter vinder genklang ude
på folkeskolerne. I samarbejdet Max Musik lærer alle elever i 3. klasse
at spille på et musikinstrument.

D

AF
THOMAS JENSEN
Thomas Jensen er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium i 1987 med
musikpædagogisk eksamen. I 1988 med diplomeksamen med klassisk guitar
som hovedfag. Er medforfatter til guitarskolen: Guitarbogen 1, 2 og 3 fra forlaget Strengeleg.

et er tidlig morgen på Tarup Skole i
Odense. Børn i alle aldre siver gennem aula og gange på vej til deres
klasser. En del af dem, nemlig alle 3. klasserne, har et instrument i hånden; de er en del
af projektet Max Musik. Det betyder blandt
andet, at de får gratis instrumentalundervisning på hold af fire til seks elever en lektion ugentligt, mens de går i 3. klasse. Max
Musik er et samarbejdsprojekt mellem
Odense Musikskole og folkeskoler i Odense
Kommune - her Tarup Skole.
Her på skolen kan alle 3. klasses elever
vælge mellem fem forskellige instrumenter:
trompet, saxofon, tværfløjte, violin og guitar. Jeg står for guitarundervisningen og
har, på en arbejdsdag fra kl. 8.30-15.40, tre
guitarhold i skoletiden samt et ukulelehold
og en guitar soloelev efter skoletid.

Startsang bringer eleverne i synk
med musikken
Med udgangspunkt i Odense Musikskoles
læringsmål arbejder vi med forskellige elementer i musikudøvelse. Overordnet er der
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fokus på at skabe et musikalsk læringsmiljø,
hvor læringsmålene udgør det centrale i
undervisningen. Jeg bruger i næsten alle
aktiviteter guitaren som udgangspunkt; vi
spiller melodier, sange med akkordspil og
hørelæreaktiviteter med guitaren i centrum.
En guitartime forløber typisk således:
Guitarerne stemmes, og herefter spiller vi
vores startsang ”Mester Jakob” på forskellige sprog, på akkorden G. Ideen er, at vi skal
falde ned efter frikvarter og komme i synk,
så vi kan få en stille og rolig start på timen.
Samtidig er sangen så let, at alle kan være
med, det betyder at ingen elever har præstationsangst – alle glæder sig til at komme
ind og spille, fordi de kan spille. Eleverne
vælger på skift, hvilket sprog vi nu skal synge, og hermed er alle elever blevet ”set” og
budt aktivt ind i timen. Når vi har spillet
startsangen, varmer vi højrehåndsfingrene
op med en let anslagsøvelse, samtidig med
at vi tjekker, om siddestillingen er ok. Her er
billedsprog en god vej, f.eks. ”Er der plads til
en tennisbold under håndleddet på højre
arm? ”

”Kig lige ud og se om stemmeskuerne er i øjenhøjde” osv.
Anslagsøvelsen går direkte over i ”Melodi med g-tonen” i
Guitarbogen 1, som er det materiale, jeg anvender til nodelæringsdelen. Her kommer en lærerstemme på, så det kommer til at lyde af noget. I starten bliver en del elever forvirrede over den ekstra stemme, men da vi laver den samme
start, i hvert fald det første halve år, bliver lærerstemmen
hurtigt en del af stykket.

”

For mig at se er hold
undervisning i tråd
med kulturminister Joy
Mogensens mål om, at alle
børn skal have mulighed for at
lære at spille et instrument

Tutti – solorunde – tutti
Efterhånden som skoleåret går, kommer vi længere frem i
Guitarbogen 1, men vi begynder hver time med at starte
forfra i bogen, så vi på den måde opbygger et repertoire,
hvor de første stykker i bogen efterhånden kan spilles
udenad. Igen er ideen, at alle skal kunne være med og have
en god oplevelse ved at spille et instrument. Når vi spiller
stykker igennem, er det altid tutti, men det kan føl-

ges op med en runde solo, hvor eleverne
spiller på skift til mit akkompagnement. Her
kører vi ”tutti – solorunde – tutti”, hvor det
vigtige er at spille uden ophold og snak,
lige meget hvor mange fejl der er.

Guitarspil, sang og noder skal
spille sammen

”

Sig det du vil have i stedet
for det, du ikke vil have

Et andet element, jeg inddrager, er nodeskrivning. Det giver en ekstra dimension til
nodelæren. Eleverne skriver de noder, de
har lært, og laver deres egne ”sange” på f.
eks. to-tre forskellige toner og fire takter.
Efter at vi har spillet vores noderepertoire
igennem og måske lagt lidt nyt til, er tiden
kommet til akkordspil til sange. Her har jeg
lavet et simpelt hæfte med en samling af
forskellige sange i progressiv rækkefølge.
Jeg fandt nemlig hurtigt ud af, at løsbladsystemet, som jeg havde brugt til soloelever, ikke fungerede på 3. klasses hold;
sangarkene blev væk eller i bedste fald
bare totalt krøllet sammen. Men tilbage til
guitartimen: Vi starter med at lære én akkord (G) og bygger herefter på, så vi efterhånden får et repertoire af sange med op
til fem akkorder. Jeg gør meget ud af, at
alle synger med, så vi får sang med guitarakkompagnement.
I slutningen af timen er det tid til leg: Vi
laver hørelære på guitaren. F.eks. spiller jeg
en skala og eleverne skal høre om det går
op eller ned, eleverne spiller to ens eller to
forskellige toner og de andre skal ”gætte”
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og andre lignende lege. Det kan også være, at jeg spiller et lille stykke for
dem, og de skal lytte og komme med et bud på, hvad musikken får dem til
at tænke på. Et par gange om året skal vi spille koncert. Her bruger vi det, vi
har lært, og øver nogle fællesnumre med de andre instrumenter og optræder for skole og forældre med et kæmpe orkester på 75 instrumentalister –
det er en stor oplevelse for børnene.

Hold eller solo?
Da jeg blev uddannet i de glade 80’ere, var instrumental holdundervisning
noget, man rynkede på næsen af. Rigtig undervisning var soloundervisning
i 30 minutter efter mesterlærerprincippet, hvor elevens færdigheder, øvning og udvikling på instrumentet var det centrale. Det har stadigvæk fuld
berettigelse, når vi taler de
lidt større børn, der gerne vil
lære at spille et instrument,
METODE
men holdundervisningen
Sådan skaber Thomas ro og fokus
kan noget andet: Her er det
i timen:
selve timen, hvor vi har det
Sig det du vil have i stedet for det,
gode musikalske læringsmildu ikke vil have
jø, der er i centrum, og hvor
alle kan være med. Vi spiller
Vær selv et forbillede
og synger og leger med inLav regler i dit undervisningslokale
strumentet, og det betyder
fx
ikke så meget, hvor langt vi
• Ræk hånden op, hvis du vil sige
når. Det giver plads til elever,
noget
der ikke af sig selv har valgt
• Spil kun når du skal
at gå til guitar. En stor del af
• Lytte mens andre spiller
eleverne øver sig ikke hjemme, så næsten al progression
foregår i timen. Jeg prøver at
opmuntre børnene til at spille derhjemme og bringer fokus på emnet ved at belønne med klistermærker: Et klistermærke for at være til stede og et ekstra klistermærke, hvis man
har spillet hjemme i ugens løb. Eleverne tager selv klistermærkerne og vælger selv et eller to, og jeg blander mig ikke. Men snakken går mellem eleverne om at huske øvningen i næste uge.

Arbejdet med teknik, siddestilling osv. er
også med til at give eleverne et seriøst forhold til det at spille et instrument.

Kurser og efteruddannelse hjælper
en på vej
Gennem tiden har jeg deltaget i flere forskellige kurser om holdundervisning og har
ud fra det udviklet min egen version, som
fungerer godt for mig. Et kursus, der også
har hjulpet mig på vej, er klasserumsledelseskursus, hvor man får nogle vigtige værktøjer til at styre en flok skolebørn. Det kan
f.eks. være at sætte nogle få, vigtige rammer fra starten: Hånden op hvis man vil sige
noget, spil kun når man skal, man er stille
når de andre spiller. Jeg oplevede nemlig i
starten, hvor jeg ikke havde givet børnene
mine 3 regler, at der i løbet af skoleåret opstod en utrolig larm af guitarlyd og snak, og
det var næsten umuligt at slippe af med
igen. Samtidigt er det vigtigt at fokusere på
den adfærd, man ønsker, i stedet for at sige
det, man ikke vil have. Prøv selv at se hvad
der sker, hvis du siger til en flok børn: ”I må
ikke trampe i gulvet” (så er det mindst halv-

Instrumentteknik fremmer seriøsitet i timen
Selvom det ikke er så vigtigt, hvor langt vi når på en sæson, så er der andre
ting, der for mig er lige så vigtige i tilgangen til holdundervisning som i soloundervisning: Eleverne bliver fra starten introduceret til den rigtige siddestilling, håndstilling og anslagsmåder ved melodispil og akkordspil. Det
er noget, vi fortsætter at arbejde med gennem hele sæsonen, fordi det er
grundlaget for den gode klang og en basis for at udvikle sig på instrumentet. Eleverne kan jo efter 3. klasse melde sig ind i musikskolen og fortsætte
som guitarelever, og der er det en kæmpe fordel, når det basale er på plads.
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Max Musik instrumentalhold
på Tarup Skole i Odense

”

Det giver plads til elever,
der ikke af sig selv har
valgt at gå til guitar

delen der tramper i gulvet). På samme måde skal
man som lærer udnytte begrebet spejlneuroner:
Man sidder, spiller og agerer på den måde, man ønsker at eleverne skal gøre det. Her prøvede jeg også
nogle situationer i starten, inden jeg havde lært noget om klasserumsledelse. Jeg havde 8 guitarelever,
og for at vise dem anslag og teknik på guitaren, gik
jeg rundt blandt eleverne og spillede, mens jeg
stod op. Der gik ikke lang tid, før de første elever
begyndte at rejse sig og spille stående, og det hjalp
ikke, at jeg sagde de skulle sætte sig ned. Nu er jeg
mere bevidst om virkemidlerne og hvordan børnene bliver påvirket bevidst og ubevidst.

Der er fordele ved holdundervisning
Siden starten af 90’erne har jeg undervist små guitarhold på to til tre elever efter skoletid, mens hold i
skoletiden kører på syvende sæson for mit vedkommende. Sidstnævnte har nogle klare fordele for mig:

Arbejdstid der ligger tidligt på dagen, tættere samarbejde med egne kolleger og skolelærere samt en
mere varieret arbejdsdag, hvor risikoen for udbrændthed ikke er så stor. Det er selvfølgelig krævende at undervise hold, men man får også meget
igen og bliver inspireret af samværet med eleverne.
Samtidig er vi et godt team på fem instrumentallærere, der samarbejder og sparrer med hinanden til
fælles glæde og udvikling. Undervisning i skoletiden
har også sine fordele for børnene, som med den nye
skolereform har fået en lang skoledag. De er ikke så
trætte som sidst på dagen, og den praktiske musikudøvelse kan være et friskt pust i en lang skoledag. For Max Musik gælder det særlige vilkår, at alle
elever i 3. klasse får instrumentalundervisning og
dermed bliver inspireret til at komme ind i musikkens verden. For Odense Musikskole betyder det
også en tilgang af nye elever, efter det gratis skoletilbud udløber. For mig at se er holdundervisning –
og særligt i skoletiden – en god indgang til musikskolen, og så falder det helt i tråd med kulturminister Joy Mogensens mål om, at alle børn skal have
mulighed for at spille et instrument.
Læs artiklen inlc. links her:
https://bit.ly/3r0jQwM

Musikskolelærer
Thomas Jensen
vejleder holdelev
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Platform vil forbinde orkestre,
folke- og musikskoler

Release af DEOO Charanga august 2020
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Den engelske musikundervisningsplatform med det cubansk
klingende navn Charanga er på charmeoffensiv i Danmark.
DEOO-Charanga tilbyder lige nu gratis brugeradgang til alle
musik- og folkeskoler. Målet er at nå ud til alle danske børn og
unge ved at styrke samarbejde og tilgængelighed omkring
musikundervisning og levende musik.

B

rancheorganisationen DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner - udruller lige nu en dansk udgave af den engelske
undervisningsplatform Charanga i Danmark. DEOO er sat i verden
for at fremme de danske orkestres interesser og bidrage til musikkulturens
diversitet helt generelt. DEOO Charanga ønsker at øge tilgængeligheden af
levende musik for både lyttere og udøvere, særligt målrettet børn og unge.
Det fortæller DEOO’s sekretariatsleder Asbjørn Keiding og DEOO’s bestyrelsesformand Eyvind Vesselbo. Håbet er, at den digital platform taler ind i
børn- og ungekulturen og fremmer samarbejdet mellem folkeskole, musikskole og professionelle orkestre. ”Vi vil give børn og unge mulighed for at
møde musik af høj kvalitet igennem instrumentundervisning og koncerter,
som stimulerer deres interesse, selvtillid og allervigtigst deres trivsel”, lyder
det fra en engageret Asbjørn Keiding, da fagbladet MUSIKSKOLEN møder
hovedpersonerne bag DEOO-Charanga.


AF DAVID EFRAIM
POULSEN
Medieredaktør

Hvad er DEOO-Charanga?
Vi mener, at Charanga gør det muligt for
alle undervisere at gennemføre musikundervisning af høj kvalitet. Målet er at give
musiklæreren en ekstra kollega i klassen, en
digitale værktøjskasse og en mulighed for
at samarbejde med professionelle orkestre
og ensembler.

Hvem finansierer DEOO-Charanga, og
hvordan ser den økonomiske fremtid ud?
Lige nu er det A. P. Møller-fonden som betaler for driften de næste to år. Opstarten er
baseret på midler fra EU’s program for internationalt uddannelsesarbejde, Erasmus+..
Samtidig er der blevet investeret masser af
arbejdstid fra andre aktører, hvor særligt
Egedal Musikskole og Copenhagen Phil har
bidraget. DEOO ser sig selv som inspirator

FAKTA
DEOO Charanga er en gratis digital undervisningsplatform for musikundervisning. Formålet er at fremme
samarbejdet mellem folkeskolens musikundervisning
i klasserne, musik- og kulturskolens instrumentalundervisning og de professionelle orkestres skolekoncerter. Platformen er bygget op som en cloud-baseret
web-portal, der giver underviser og elever adgang til
lydfiler, nodemateriale, tutorials og et spilunivers.
DEOO Charanga, som beskrives i denne artikel, er en
dansk udgave af den oprindelig engelske digitale
platform Charanga. MECLA er et internationalt samarbejde omkring musikundervisning. Her undersøges
best-practice i Tjekkiet, Danmark og Storbritannien for
at udvikle MECLA-undervisningsmaterialet på DEOO
Charangaplatformen.
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og igangsætter og ikke som en organisation, der skal drive Charanga. Derfor inviteres
andre aktører ind med henblik på at overtage driften og den videre udvikling af den
digitale platform. Lige nu arbejdes der fx
med at etablere en ny projektperiode under
Erasmus+.

Hvorfor har DEOO valgt at fremme
Charanga i Danmark?
Den store drøm med DEOO Charanga er, at
alle de mange dygtige mennesker, der arbejder med musik og børn i undervisningsregi, får en fælles, digital platform til at inspirere, motivere og aktivere børn i at få et
nærmere kendskab til musik - og til det at
spille et musikinstrument. Alle bør have
chancen for tage kvalificeret stilling til musikken, ikke bare som tilhører, men som ud-

øver, og ikke nødvendigvis for at blive professionelle musikere, men fordi
musik kan gøre en store forskel for den enkeltes livsglæde. Det er især vigtigt for os at få involveret mange af de børn og unge, som ikke normalt møder levende musik eller instrumentalundervisning i dagligdagen.

Hvordan arbejder DEOO på at tilpasse platformens undervisnings
indhold til dansk sprog, musikkultur og undervisningstradition?
Under Erasmus+ har en stor del af arbejdet handlet om at tilpasse portalen
til det danske undervisningssystem, både for folkeskoler og musikskoler. Vi
er stadig i en proces, hvor der gradvist kommer mere dansk materiale ind
på platformen. Vi vil også gøre det muligt for musiklærere at dele deres undervisningsmateriale digitalt med hinanden. Lige nu er vi dog begrænsede
af rettighedstemaer, som vi arbejder på at løse. Vores hovedfokus er udvikling af undervisningsmaterialer til orkestersammenspil, og det kan ses på
portalen under fanen Skolekoncerter og MECLA. Under fanen MECLA findes
materiale udviklet i ERASMUS+ mellem Danmark, Tjekkiet og England. Vi er
lige nu ved at designe et nyt ERASMUS+-samarbejde med fokus på ”co-creation” og ”distance learning”, hvor børn og unge skaber musik i samarbejde.
En webinardel med bla. tutorials er ligeledes under udvikling.

DEOO skriver på sin hjemmeside, at den digitale platform
Charanga kan styrke samarbejdet om musikundervisningen i Danmark. Beskriv konkret hvordan I ser det ske?

Asbjørn Keiding og Eyvind Vesselbo

BLÅ BOG
Asbjørn Keiding
er uddannet pianist ved DKDM, forhenværende musikskoleleder og nuværende sekretariatsleder for DEOO.
Eyvind Vesselbo
er tidligere MF og social- og kulturordfører for Venstre og nu bestyrelsesformand for DEOO.
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I MECLA-samarbejdet har vi haft det fokus, at materialet der
ligger på Charanga skal kunne bruges i både folke- og musikskoler og give eleverne mulighed for at deltage i sammenspil fx med bigbands, ensembler eller symfoniorkestre.
Helt konkret kan en musiklærer i folkeskolen vælge, at klassen skal spille sammen med det lokale symfoniorkester. Folkeskolelæreren henter så nodematerialet på platformen og
kontakter den lokale musikskole, hvor eleverne kan lære at
spille musikken. Herefter kontaktes symfoniorkesteret som
modtager partiturmusikken, der også ligger på Charange.
Man kan sige, at det er et step by step tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. På den måde gør vi i DEOO et
forsøg på at bygge bro mellem folkeskole, musikskole og
det professionelle musikmiljø.

Hvad er det ved undervisningstilgangen og materialeindholdet på
Charanga-platformen, der gør, at DEOO ser den som særlig relevant
for musikskoler?
Det er især under fanen Instrumenter, at musikskolelærerne kan finde relevant materiale. Man skal tænke i holdundervisning og anvende Charanga
som et supplement. Det handler særligt om den vigtige start i instrumentalundervisningen, hvor alle børn skal føle sig velkomne og opleve, at de
kan følge med. Charanga kan selvfølgelig udfordre IT-kompetencerne, men

”

Det er vigtigt at få
involveret de børn
og unge, som ikke normalt
møder levende musik og
instrumentalundervisning

når det er overvundet, kan læreren
selv lægge øvevideoer og materiale
op i skyen og dele dem med eleverne.
På den måde er man ikke længere afhængige af alle de kommercielle platforme som fx Youtube, som handler
om meget andet end musik og musikundervisning.

Hvordan ser DEOO, at Charanga
kan være med til at styrke dansk
musikkultur?
For os handler det om at få sat fokus
på både bigbands, orkestre og ensembler. Når Charanga kommer op at køre
på fuld styrke, skaber det en ny dimension, som er med til at gøre musikken genremæssigt mangfoldig og
mere tilgængelig. Musikken bliver således konkret og brugbar for flere
børn og unge. Det er derfor også vigtigt at få så mange folke- og musikskoler med i projektet som muligt.

Hvad skal i jeres optik motivere
brugere til at vælge Charanga frem
for de mange alternative digitale
løsninger?
Charanga platformen handler udelukkende om musikfaget og om at styrke
læreren i arbejdet med at undervise i
musik. Digitale medier som Charanga
appellerer til børn og unge og motiverer dem til at beskæftige sig med musikfaget. Eleverne kan fx efter endt
musikundervisning øve sig derhjemme via Charanga til den næste undervisningsgang. For lærerne er der man-

ge gode aktiviteter og materialer til at
supplere hold- og klasseundervisningen.

Kan man forestille sig, at Charangaplatformen kan markedsføre og
synliggøre musikskolerne?
DEOO’s markedsføring går på orkestrene og Charanga, men vi arbejder
på at lave en ny Erasmusansøgning,
og her vil der opstå nye muligheder.
Med de rigtige aktører er det slet ikke
umuligt at forestille sig Charanga som
et udstillingsvindue også for musikskoler.

Mangel på IT-arbejdsredskaber
og færdigheder kan hindre anvendelse af digitale læremidler
En rundringning viser, at flere musikskolelærere tidligere har gjort sig erfaringer med Charanga og nu oplever, at
der er sket en forbedring med DEOO’s
mellemkomst. Oplevelsen er, at platformen har mange spændende muligheder, men også et udviklingspotentiale i forhold til dansk sprog, undervisningstradition og musikkultur. Flere
lærerne gør opmærksom på, at helt
gængse instrumenter som klaver, elguitar, elbas eller sang p.t. ikke eksisterer under fanen Instrumenter på portalens forside. Flere musikskolelærere
fremhæver platformens materialebase
til holdundervisning og sammenspil
som et godt supplement til musikskolernes undervisning på instrumentalhold og i skolesamarbejdet. Her kan
platformen inspirere og måske på sigt
lette musikskolelærerens arbejdsbyrde
og samarbejde med folkeskoler, da det
til tider er svært at få arbejdstiden til
at række til både egen øvning, materialeudvikling og alle de mange andre
opgaver, nutidens musikskolelærere
skal løse. Under fanen MECLA er plat-

formen forbedret med sammenhængende undervisningsforløb, hvor man
kan lytte til musikken, der er tilhørende opvarmningsøvelser og printbare
noder i forskellige sværhedsgrader
incl. billeder af greb, og endelig kan
man afslutte et givet musikforløb med
en fælleskoncert med bigband eller
symfoniorkester. Under fanen Kreative
apps på Charangas hjemmeside findes
aktiviteten Music Explorer. Her kan eleverne undersøge musikkens univers
på en lærerrig og motiverende måde,
oplever flere lærere. DEOO’s ønske om
at integrere platformen i musikskolearbejdet via en Charangaknap i Speedadmin skaber helt nye mulighed for vidensdeling mellem musiklærere, hvilket er kærkomment. Lige nu eksisterer
der ingen fælles, gratis digital platform, som alle musikskolelærere i Danmark kan tilgå. Trods en stigende anvendelse af digitale lærermidler på
musik- og kulturskoler er det langt fra
alle elever og lærere, som er fortrolige
med alle de nye digitale muligheder.
Undersøgelsen Digitale undervisningsaktiviteter på Musik- og Kulturskoler
2020 peger på en alvorlig hindring for
anvendelse af digitale læremidler. Undersøgelsen viser nemlig, at kun ca.
halvdelen af de ansatte ved musik- og
kulturskoler får stillet IT-arbejdsredskaber til rådighed. Det samme gør sig
gældende for licenser og software.
Det bliver således spændende at se,
hvilken udbredelse Charanga kan få
trods DEOO’s gode intentioner og
platformens spændende digitale muligheder.

Læs artiklen inkl. links og
video-interview her:
https://bit.ly/3moqWrs
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Uddannelse til organist,
kirkesanger, kirkekorleder
og klokkenist.

Eksamenslinjerne på
skolerne omfatter
uddannelserne til

Undervisning tilbydes
på såvel forberedende
basis-linjer som
eksamenslinjer.

• kirkemusiker med orgel
og korledelse (den tidligere PO-uddannelse)

Desuden tilbydes efteruddannelse i hovedfag,
herunder individuelt
aftalte forløb.

Tilmeldingsfrist
til skoleåret 2021-2022
kan ske inden
d. 1. marts på
www.kirkemusikskole.dk

• kirkemusiker med sang

Løgumkloster
Kirkemusikskole

• kirkemusiker med sang
og korledelse

Sjællands
Kirkemusikskole

Skolerne arrangerer endvidere kortere kursusforløb.

Vestervig
Kirkemusikskole

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk
AZ_Folkekirkens_Kirkemusikskoler_2021-2022_195x125mm.indd 1
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Drømmer du om
et gymnasieliv med
masser af musik?
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sag.dk/mgk

KLASSISK
RYTMISK
LYD

IT-FIX
VIDENSDELING

Hørelære
AF
JACOB MAUNSBACH
21 år, tidligere guitarelev på
Skanderborg Kulturskole.

Functional Ear Trainer er
en app, der træner din
evne til at høre, hvordan
de toner du spiller, relaterer sig til en toneart. Der
spilles en kadence og
herefter en tone. Du skal prøve på at høre,
hvilket trin i skalaen tonen har. I første omgang spilles en dur-kadence (fx V – I) og herefter en af de første fire trin i durskalaen
(Grundtone, sekund, terts, kvart). Herefter
kan niveauet hæves, både ift. hvilke toner og
hvor mange ad gangen. Ideen er ifølge udviklerne at man lærer at genkende skalatrinnets unikke lyd i kontekst.

Jeg har brugt appen i halvandet år og er pt.
i gang med at lære at genkende kromatiske
toner i en dur kontekst – fx b9 eller b13.
Den evne appen træner, bruger jeg hver
gang jeg spiller med andre og især når jeg
skal improvisere, og den har hjulpet mig til
at spille mere intuitivt i spontane musikalske situationer.
Appen er gratis og findes til både Android og
Apple. I App Store kan man desuden finde
gratis instrumentpakker, hvis man fx er guitarist og er lidt træt af lyden af midi-klaver.

Læs om den nye app her:
https://bit.ly/3oWuGSO
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Læs om de nye
udgivelser incl. links:
https://bit.ly/37pMRud

Udgivelser
PIANOPALETT
Titel:
Pianopalett
Forfatter:
Åse Söderquist-Spering
Forlag:
Notfabriken
Pris:
199,- v. Noder.dk

Ny klaverbog fra den velkendte svensk klaverlærer og lærebogsforfatter Åse SöderquistSpering. Pianopalett udgivet i 2020 indeholder
29 arrangementer af berømte melodier i forskellige stilarter fordelt på bogens 48 sider.
Sværhedsgraden varierer mellem helt enkle og
lidt sværere stykker. Pianopalett indeholder
bl.a. melodierne Boogieman Blues, Super Trouper og Say it in tones og de danske melodier
Jens Vejmand og I skovens dybe stille ro. Pianopalett indeholder også eksempler på akkordopbygning, voicings og forslag til akkompagnement.

BANDDOKTOR
Titel:
BANDDOKTOR
Forlag:
Grobundbandakademi støttet
af bl.a. Statens Kunstfond
Pris:
35, Forfattere:
Jens Munch, Tejs Dragheim-Lauritsen,
Frej Vammen Lesner og Nikolaj Bugge
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Bogen er en opsummering på didaktikken
og tankerne bag det aarhusianske bandsammenspilstilbud Grobund Bandakademi.
Bogen BANDDOKTOR er skrevet af aktørerne bag Grobund og er et første skridt i en
længere teoretisk fordybelse bag om undervisningstilbuddet. Hensigten med bogen er at tilbyde essensen af de erfaringer,
man har gjort sig med bl.a. gruppeprocesser og komposition i bandsammenhæng.
Aktørerne ser ikke bogen som en metodisk
drejebog, men som en præsentation af deres tanker og en beskrivelse af Grobunds musikpædagogiske arbejde i
undervisningslokalerne.

LØN & VILKÅR

MeToo-håndtering i
kommunerne

K

ommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet udsendte i december 2020 en fælles skrivelse til kommunernes hovedudvalg. Her slås det
fast, at parterne siden 2008 har haft en aftale om trivsel og
sundhed på arbejdspladserne (trivselsaftalen), hvoraf det
fremgår, at der i alle kommuner skal aftales retningslinjer
for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer
vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelse af arbejdet (også fra 3. person), og at dette også gælder seksuel
chikane. Parterne opfordrer i skrivelsen til, at man i anledning af den aktuelle debat giver retningslinjerne et servicetjek og ikke mindst overvejer, om medarbejdere, som oplever problemet, har et trygt sted at henvende sig.
I DMpF tilslutter vi os helhjertet denne opfordring og håber, at emnet – hvis det ikke allerede er sket – sættes på
dagsorden, også på musik- og kulturskolerne. På sekretariatet kan vi konstatere, at vi kun har ganske få henvendelser,
som relaterer til seksuelle krænkelser eller uønsket seksuel
opmærksomhed på musikskoleområdet. Hvorvidt det dækker det reelle billede, eller om der viser sig at være et mørketal, kan vi i sagens natur ikke vide – vi håber naturligvis
det første. Ikke desto mindre er det i lyset
af MeToo-bevægelsen og de sager,
den bringer frem, vigtigt, at man
også på musik- og kulturskolerne sikrer, at alle medarbejdere
ved, hvor de trygt kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd af seksuel eller
anden karakter, så man

mindsker risikoen for, at problemet kan leve i det
skjulte eller individualiseres. Spørgsmålet bør behandles i APV’er og trivselsundersøgelser, ligesom der skal sikres reel anonymitet ved gennemførelse af disse.
Det er oplagt, at man også i fuld fortrolighed
kan henvende sig til DMpF’s sekretariat og søge
vejledning, hvis man oplever krænkelse eller
uønsket opmærksomhed - af seksuel eller anden
karakter. Ved sådanne henvendelser tages der i
hvert enkelt tilfælde stilling til, hvordan der kan
reageres, og hvem der kan inddrages for at løse
problemet og forebygge gentagelse. Dette er naturligvis nemmere at tage fat på, hvis der på forhånd er aftalt retningslinjer på arbejdspladsen. 

Find artiklen med links her:
https://bit.ly/2KpfdeK

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
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