
Musik i Tidende Tirsdag den 23. september 2014

Showcase er 
showtime
Høje forventninger byder årets 
Musik i Tide Showcase velkom-
men.

LMS – Levende Musik i Skolen – byder 
reprænsentanter fra kommuner over 
hele landet velkommen til en lang 
række af skolekoncerter. Formålet at 
give gæsterne indblik i, hvilke kulturel-
le oplevelser folkeskoleelever i alle 

aldre tilbydes, og en lang række af 
musikgrupper vil spille alt fra klassisk, 
jazz og blues til pop, rock og electro på 
forskellige scener i Musikhuset og Det 
Jyske Musikkonservatorium.

”Vi vil rigtig gerne vise de kommu-
ner, vi samarbejder med, hvad vi kan 
tilbyde,” fortæller Gitte Abildtrup, der 
står i spidsen for dagen som projektle-
der for showcasen og som souchef for 
LMS.

Udfordringer
Gitte fortæller også om sine udfordrin-
ger som projektleder. Til dels kan der 
være udfordringer med samarbejdet, da 
hun har én måde at sætte dagsorden 
på, mens nogle af hendes samarbejds-
partnere har en anden måde. Heldigvis 

Af Jeppe Studtmund Andersen

Det siger elever og lærere
Musik i Tidende-redaktionen tog til Kul-
turCrewDag i Skanderborg for at høre, 
hvad eleverne får ud af, at være med i 
KulturCrew, og hvad lærerne egentlig 
mener om, at eleverne misser så mange 
timer i kulturens navn.

Læs mere s. 10-11 

Skanderborg dominerer
Musik i Tide Showcase 2014 bliver ind-
taget af ikke mindre end 41 KulturCrew-
elever fra Skanderborg Kommune.

Men hvorfor er KulturCrew så højt 
prioriteret i Skanderborg? Find svaret 
her i avisen.

Læs mere s. 6

Et hjertebarn for LMS
LMS-souschef Gitte Abildtrup Møller er 
helt vild med at give ejerskab og ansvar 
til eleverne gennem KulturCrew. Og så 
får hun rigtig meget igen fra de unge, 
fortæller hun i et inerview med Musik i 
Tidende.

Læs mere s. 7

...fortsættes side 3

Stort tema om KulturCrew

Foto: Cristian Brandt
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Jeppe Studtmund Andersen
Gudenåskolen

Af Rebekka Østergaard

Hvorfor meldte du dig ind i KulturCrew?
”Det var fordi, jeg syntes det lød 

spændende og oplevelsesrigt og også 
for at tage ansvar.”

Hvad har været din bedste oplevelse 
med KulturCrew?

”Det må være da jeg fik en artikel 
udgivet i det lokale ugeblad. Det var et 
godt skub at få.”

Hvad handlede artiklen om?
”Den handlede om, at vi havde star-

tet KulturCrew og vores første forestil-
ling som var et dukketeater.”

Er journalistik noget, du gerne vil 
arbejde med senere i livet?

”Jeg er ikke sikker. Jeg vil rigtig 
gerne arbejde med forfatterskab, men 
om det er journalistik eller noget andet, 
det ved jeg ikke.” 

Anne Katrin Bøwadt Jensen 
Gudenåskolen

Af Mia Fogh Sørensen

Anne Kristine har valgt at melde sig ind 
i KulturCrew.
”Jeg gerne vil prøve noget nyt, og jeg 
syntes, det lød rigtig spændende. Jeg vil 
også gerne have indflydelse på, hvad de 
mindre skal lære og høre af musik.” 
Anne Kristine fortæller, hvorfor hun har 
valgt at være med i journalistikforløbet: 
”Jeg syntes, det lød rigtig spændende, 
og jeg tror det kunne være rigtig lære-
rigt.”
Det Anne Katrine glæder sig mest til på 
showcase dagen er at opleve en masse 
ny musik og musikarter.
AK syntes, det bedste ved at være med 
i KulturCrew er at opleve så meget, som 
man normalt ikke får lov til at opleve, 
når man ikke er med i KulturCrewet.

Tag godt imod disse seks unge 
mennesker. Uden dem ingen 
avis. Og sådan gik det næsten.

Af Karen Lund, redaktør

Der var sved på panden, da kalenderen 
pludselig annoncerede september og 

Redaktørens redningshold

Rebekka Østergaard
Morten Børup Skolen

Af Jeppe Studtmund Andersen

På KulturCrewets redaktion findes 
Rebekka, en smilende pige på fjorten, 
som udover at sjippe har journalistik 
som valgfag.

”Det var Elise, KulturCrew-lederen på 
vores skole, der spurgte om nogen af 
os havde lyst til at skrive avis,” fortæl-
ler Rebekka: ”Og det ville jeg gerne, for 
jeg tænkte, at det var noget, jeg kunne 
bruge senere i andre fag.”

Hun har erfaring med journalistik fra 
valgfaget Redaktion, som er en del af 
skoleskemaet i 8. klasse. ”Journalistik 
interesserer mig ikke megameget, men 
jeg kan godt lide at skrive.”

Onsdag den 23. skal Rebekka sam-
men med resten af redaktionen til Musik 
I Tide Showcase i Aarhus for at skrive 
en avis om dagen.

”Jeg forventer, at det bliver sjovt, 
lærerigt, og jeg håber på at møde 
nogle nye mennesker og se nogle gode 
shows,” siger Rebekka.

og med få dages varsel troppede op.
Hvem de er, kan du læse mere om 

her på siderne, og hvis du deltager på 
Musik i Tide Showcase vil du sikkert 
også støde på dem med blok og kamera 
rundt på gange og i sale.

Rigtig god showcase og rigtig god 
læsning.

ingen aarhusianske journalister endnu 
havde meldt sig under Musik i Tidende-
fanerne. 

Første redaktionsmøde var planlagt 
til 10. september, men pludselig så det 
ud til at blive et temmelig ensomt møde.

Lettelsen var derfor stor, da seks 
friske unge fra Skanderborg uden tøven 
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Mia Fogh Sørensen 
Morten Børup Skolen

Af Anne Kristine Bøwadt 

Mia Fogh Sørensen er, ligesom en masse 
andre fra kommuner rundt i landet, en 
del af KulturCrew. Hun er egentlig travlt 
beskæftiget med andre ting ud over at 
være en del af et KulturCrew, men som 
hun selv siger:

”Det er spændende at være en del 
af et KulturCrew, fordi det ikke er noget 
alle får lov til. Og så får du også lov 
til at snakke og møde spændende og 
dygtige kunstnere.”

”Jeg synes, det er vigtigt, at børn 
også får musik og nogle gange teater i 
skolen. For at lære de forskellige ting 
for eksempel musikgenre og forskellige 
måder at gøre tingene på.”

Anne Bøg Libergren
Herskindskolen

Af Stine Skovbjerg Aaby Nielsen

Anne er startet i KulturCrew, fordi 
at hun gerne vil blive journalist. Hun 
glæder sig rigtig meget til at interviewe 
musikerne, der kommer til at spille på 
hendes skole. Hun drømmer om at bliver 
journalist, så hun ser der som en stor 
mulighed, at lære en masse inden for 
faget.

”Jeg håber, at KulturCrew breder sig 
til alle skoler i Danmark, så vi får et 
endnu bedre sammenhold og lærer en 
masse af hinanden,” siger Anne.

Stine Skovbjerg Aaby Nielsen
Morten Børup Skolen

Af Anne Libergren

”Jeg valgte at tilmelde mig KultuCrew, 
fordi det lød spændende. Der var mange 
af mine veninder, der tilmeldte sig, og 
det kunne være en fed og anderledes 
måde at være sammen med dem på,” 
fortæller Stine.

”Jeg håber at få et godt forhold til 
de andre i KulturCrewet og på redak-
tionen. Jeg vil gerne hjælpe skolen, så 
alle elever kan hører noget musik og se 
forestillinger.”

I forhold til det at være med til at 
skrive Showcase-avisen siger Stine:

”Jeg tænker, det bliver sjovt, og det 
kunne gavne mig videre. Jeg interesse-
rer mig for at skrive og tror, det kunne 
være meget lærerigt og hjælpe mig med 
at interviewe musikerne.

kan der altid findes en løsning.
En anden ting kan være tidsplanen, 

for at det hele kan hænge sammen, og 
en tredje at få repræsentanter fra alle 
kommuner. Særligt kan det være svært 
for lærere at få fri fra at undervise til at 
møde op på denne særlige dag, og så kan 
det knibe med repræsentanter.

Kulturcrews rolle ved showcasen
Gitte snakker særlig begejstret om et 
nyere koncept, KulturCrew, som blev 
indført i Danmark for få år siden, også et 

af Gittes projekter.
KulturCrew er elever på forskellige 

grundskoler, der som frivillige har meldt 
sig til at hjælpe til, når kunstnere besøger 
de forskellige skoler: Et alternativ til 
elevrådet.

”Som noget nyt i år, vil der være en 
stor flok elever fra KulturCrew både som 
gæster og som medhjælpere.”

Disse elever kommer fra Skanderborg, 
Roskilde, Viborg og Aarhus Kommune.

”Det at så mange elever er med, er 
noget, vi er rigtig glade for. Det spiller 
jo en kæmpestor rolle: Det er dem, der 
starter dagen med åbningen, det er dem, 

der afslutter. De præsenterer kunstnerne, 
de observerer, de kommer med deres 
mening, og så er der redaktionen, som vi 
er rigtig glad for.”

Forventninger til næste år
Til sidst fortæller Gitte om sine forvent-
ninger til næste års arrangement, der 
bliver en festival over flere dage og med 
flere forstillinger.

”Jeg forventer at vise endnu flere 
musikgrupper frem, og jeg forventer at få 
prøvet en masse nye ting af. Derudover 
ser jeg gerne, at endnu flere elever fra 
KulturCrew kommer og er med.”

...fortsat fra forsiden

1. SEKTION – SIDE 3



Musik i Tidende Tirsdag den 23. september 2014

Færøsk 
fest

Af Anne Libergren

Den 12. september udgave gruppen 
Dánjal et nyt album med navnet ’’Time’’. 

Sammen med færøske Daniel har 
mandolin-spiller Kim Nyberg kompone-
ret numrene på udgivelsen, og for Kim 
er særligt sangen ’’Last Walk’’ betyd-
ningsfuld. Han fortæller:

’’Det er noget med den process, som 
sangen kom til under. Det samarbejde 
mellem Danjal og mig, det var en dejlig 
udveksling af ideer, hvor det hele kom 
til en højere enhed.’’

Kim Nyberg har spillet en masse 
koncerter i gennem årene med Dánjal, 
blandt andet på en lang række skoler 
både på færørene og i Danmark.

”Jeg tror, eleverne kan få en fornem-
melse af, at musik kan være mange 
ting,” fortæller Kim Nyberg:

”Musik kan være mange forskellige 
genrer, og man kan lave alt muligt, bare 
have det sjovt”.

Små og store publikum
Kim Nyberg synes, det giver en god 
effekt at kunne se hele publikummet, 

som man kan ved skolekoncerter. Det at 
man kan se den måde folk kigger på og 
nikker, giver et dejligt billede, som er 
rigtigt fedt, mener Kim, men fremhæver 
også store koncerter blandt de bedste.

Dánjal har spillet koncerter i det me-
ste af Europa, men den største oplevelse 
var engang, de skulle spille for 40.000 
mennesker på en festival i Tyrkiet.

”Det var i et tungt industriområde 
med raketter der var 50 meter høje. 
Vi spillede en koncert, som gik helt 
over gevind. Det var helt en fantastisk 
oplevelse”. 

Kim Nyberg elsker at spille 
musik og skolekoncerter og er 
en af de musikkere, man kan 
møde på showcasen. 

Af Rebekka Østergaard

Kim Nyberg er medkomponist i både 
Dánjal og Afenginn, som spiller en 
blanding af world, punk og nordisk 
folkemusik.

Han har arbejdet med musik i rigtig 
mange år, men har ikke altid vidst at 
han ville være musikker. 

”Det er kommet lidt snigende, lidt 
tilfældigt. Jeg lavede faktisk ikke andet, 
jeg laver kun musik hele tiden,” siger 

Jeg laver kun 
musik hele tiden

Kim, som oprindeligt er fra Finland.
Han er lidt i tvivl, om han vil arbejde 

med musik resten af sit liv.
”Jeg ved ikke, om jeg altid kommer 

at gøre det. Man ved aldrig, hvad der 
kommer til at ske i livet, der kan ske 
mange ting.”

Passionen for mandolinen  
Kim spiller både trommer, klaver og 
guiter, men hans helt store passion er 
instrumentet mandolin.

”Den har sådan en dejlig lille klang, 
og det er meget præcist. Lige når man 
sætter plekteret til strengene, kommer 
lyden,og det tiltaler mig,” siger han.

Kim Nyberg er fra Finland, men bor i 
Danmark. Han er uddannet på Musik-
videnskabeligt Institut i København.

Den nordatlantiske gruppe Dán-
jal fejrer albumudgivelse med 
optræden på Musik i Tide Show-
case 2014.
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Musikkens tegnsprog

Af Mia Fogh Sørensen og 
     Anne Kristine Bøwadt Jensen

Gustav Rasmussen og Ketil Duckert har 
i 10 år undervist sammen i det, der hed-
der Soundpainting.

Gustav fortæller lidt om, hvad det 
går ud på:

”Soundpainting er et tegnsprog, som 
man bruger til at lave musik med. Man 
står foran eleverne og viser nogle tegn, 
som bestemmer, hvad de skal spille. 
Intet er planlagt på forhånd. Det, der 
er sjovt ved Soundpainting, er, at man 
lynhurtigt kan lave musik sammen.”

Lydmaleri i skolen 
Soundpainting vil efter Gustavs mening 

være meget godt at bruge i musikun-
dervisningen, da man vil kunne nå me-
get mere, fordi musiklæren ikke skal nå 
rundt og lære hver enkelte elev at spille 
på et instrument, men alle eleverne 
bare spiller efter de bevægelser, læren 
laver. 

Hvis dirigenten viser en lang tone 
spiller alle en lang tone, man kan også 

styre, om de skal synge dybt eller lyst 
og hvor kraftigt i volumen, eleverne 
skal synge. Der er selvfølgelig også 
start- og stoptegn, læreren kan også 
bestemme, om eleverne skal synge med 
åben eller lukket mund.

”Alle kan lære det, lige meget om 
man har prøvet det før, eller om man er 
nybegynder indenfor musikken,” fortæl-
ler Gustav.

Virtuelt kor
Gustav og Ketil har sammen med DR 
startet et projekt, hvor de skal arbejde 
på at lave et virtuelt kor.

Projektet går ud på, at skoleklas-
ser kan gå ind på DR’s hjemmeside og 
finde en video af Gustav og Ketil, der 
først vil underviser i, hvordan de bruger 
soundpainting. Læreren skal så få klas-
sen til at synge efter de samme tegn og 
forhåbentlig få det samme resultat som 
alle andre klasser.

Til sidst vil resultatet blive til en 
video som Gustav og Ketil kan tage med 
til Skolernes Sangdag.

Hvis du er interesseret i at deltage 
med din klasse, så gå ind på DR.dk/
soundpainting og få alle informationer, 
du har brug for.

Det sjove ved Soundpainting 
er, at man lynhurtigt kan lave 
noget fed musik uden noder og 
forberedels,e fordi det alt sam-
men er ren improvisering. 

Gustav Rasmussen

Soundpainting på dr.dk

1. SEKTION – SIDE 5



Musik i Tidende Tirsdag den 23. september 2014

”I Skanderborg Kommune er vi faktisk 
den kommune med flest KulturCrews, og 
det er vi stolte af. Godt og vel halvdelen 
af skolerne i Skanderborg Kommune har 
KulturCrew,” fortæller Benedikte som 
arbejder i Skanderborg Kommune som 
børnekulturkonsulent. Det er hende, der 
tager ud på skolerne og fortæller om 
KulturCrews. 

”Skolerne er blevet rigtig glade for 
KulturCrew,” fortæller Benedikte, som 
kalder sig selv for ”damen fra kom-
munen”, når hun præsenterer sig for 
eleverne.

Hilsepligt
Benedikte arbejder med utrolig mange 
børn rundt omkring og fortæller også, 
at hun elsker at gå rundt på gaden, og 
folk siger ”hej”. I Skanderborg er der 
nemlig indført hilsepligt blandt alle 
KulturCrew.

”Det giver et godt sammenhold for 
skoler, fordi man i et KulturCrew kom-
mer til at arbejde sammen på tværs af 
klasser,” fortæller Benedikte.

Benedikte synes KulturCrew lære de 
unge en masse:

”Eleverne lærer det med at stille sig 
op og sige noget. Det giver en god måde 
at prøve det på, og de kan jo bruge det 
til for eksempel eksamen eller  samta-
ler.” 

Hun synes, det er okay, børnene, der 
er med i KulturCrew, går glip af under-
visning:

”Jeg syntes jo ikke, de går glip af 
undervisning. Gennem KulturCrew lærer 
de noget, de kan tage med ind i skolen. 
For eksempel lærer de at skrive eller 

KulturCrew giver 
sammenhold

De er efterhånden ikke til at komme uden om, de unge men-
nesker i deres sorte t-shirts og ukuelige gåpåmod. Kultur-
Crew vokser dag for dag og har her i 2014 indtaget kom-
mune nummer 18 med flere i kikkerten. Musik i Tidende har 
besøgt landets mest KulturCrew-rige kommune, Skander-
borg, for at tage temperaturen på det så populære projekt.

Tema om

fremlægge. Man bliver god til at lære at 
danne sig over sig overblik, og det kan 
man bruge i alle fag.”

Benedikte anbefaler klart, at alle 
kommuner får KulturCrew, da hun sy-
nes, det er en god og lærerig oplevelse 
for børnene. Hendes slutkommentar 
lyder:

”De unge bør have medindflydelse, 
og deres mening bør høres. For derigen-
nem kan de unge danne sig en identitet, 
som de kan tage med sig videre i livet.”

Af Anne Kristine Bøwadt Jensen

I år møder Skanderborg Kom-
mune op til showcase med over 
40 KulturCrew-elever, og det er 
kun en lille håndfuld af det sam-
lede antal i kommunen.

Benedikte Sten Andersen (th) elsker det sammenhold, KulturCrew har tilført ikke 
bare skolerne, men faktisk hele kommunen. Foto: Christian Brandt
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Berigende oplevelser
Gitte Abildtrup Møller fra LMS er 
en af drivkræfterne bag Kultur-
Crew og brænder for inspirere 
eleverne.

Af Stine Skovbjerg Aaby Nielsen

“Det er meget berigende at være sam-
men med de unge fra KulturCrew, og 
de voksne får også noget ud af samar-
bejdet med dem”, siger Gitte, som ofte 
tager ud og møder KulturCrew rundt i 
landet. 

KulturCrew er en gruppe elever på 
skolen, der er med til at arrangere 
blandt andet skolekoncerterne og 
sørger for at kunstnerne og elever får 
en god oplevelse. På den måde lærer de 
unge noget om at få et arrangement til 
at køre. 

“De unge får større indflydelse på 
forestillingerne, og det smitter af på 
alle. De voksne har nogle forventninger 

til de unge, som de lever op til,” siger 
Gitte.

Oplevelser og Læring 
KulturCrew begyndte med et sam-

menarbejde med Rikskonserterne fra 
Norge. 

“Gennem det oplevede vi det norske 
Elever Som Arrangører, men der gik et 
par år, før vi tog det med til Danmark,” 
fortæller Gitte.

Først blev det indført i Kalundborg 
Kommune, og derefter udbredte det sig. 
I dag er der KulturCrew i 18 kommuner 
og Gitte oplever, at eleverne får rigtig 
meget ud af det. 

“Rigtig mange i KulturCrewet får 
nogle nye udfordringer og lærer mange 
ting, både fagligt og socialt, som de kan 
bruge videre i livet. De lære også nogle 
ting, man kan bruge i skolen. Også at 
engagere sig i noget og få ansvar. Man 
kan få noget ud af hinanden og lære at 

samarbejde, og de unge lægger også 
mærke til andre ting end de voksne, 
hvilket bliver udnyttet ved valg af sko-
leforstillinger,” siger Gitte. 

“Faktisk har en pige fortalt mig, at 
hun er rykket en karakter op efter at 
være startet i KulturCrew”, fortæller 
Gitte.

Glæden er det bedste 
“De bedste oplevelser, jeg selv får ud af 
KulturCrew, er glæde fra unge menne-
sker i skolerne rundt omkring i Dan-
mark”, siger Gitte.

“Mine forventninger er, at Kultur-
Crewne bliver dygtige til at inspirere de 
mindre og lave en god indlæring af nye 
medlemmer. Jeg håber og tror også, at 
vi kan få KulturCrew på alle skoler,” si-
ger hun: “For det er noget, jeg ved, kan 
lade sig gøre, og det vil give en masse.”

Gitte Abildtrup Møller er et kendt ansigt 
blandt KUlturCrew i hele landet, hvor 
hun tager ud og holder opstartskurser.

KulturCrew startede som pilotprojekt i 
Kalundborg i 2010, hvor det fik navnet 
KulturPiloter.
Arkivfoto
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Af Jeppe Studtmund Andersen

Den 17. september møder omkring 
hundrede elever fra forskellige grund-
skoler i Skanderborg Kommune op på 
Nils Ebbesen Skolen.

De er alle medlemmer af KulturCrew, 
et nyere koncept hvor eleverne får 
indflydelse og bliver medhjælpere ved 
blandt andet skolekoncerter.

Det er en særlig dag: Den årlige Kul-
turCrewDag; en dag, hvor eleverne tager 
kursus i at blive endnu bedre til at være 
med i KulturCrew.

Summende start
Dagen starter ud med rundstykker, og 
de hundrede elever sidder rundt om-
kring ved bordene, hvor de præsenterer 
sig over for hinanden.

Rummet summer af de unges snak, 

indtil der pludseligt bliver helt stille, og 
en kvinde smiler til dem alle sammen 
fra sin plads ved et whiteboard.

Flere genkender hende som ”damen 
fra kommunen” eller ”Magnus’ mor”, 
hvilket hun også spøger med, da hun 
præsenterer sig selv. Mere officielt er 
hun Benedikte Sten Andersen, Skander-
borg Kommunes kulturkonsulent. 

Benedikte tegner, skriver og vi-
ser eleverne dagens program, og før 
eleverne falder helt hen, bliver de sendt 
videre i to hold. De skal på workshops 
i hvert deres lokale på skolen, og 
gangene er straks fyldt med forvirrede 
elever, der prøver at finde vej.

Lilla sko og en hundeborgmester
Til den første workshop er eleverne 
midt i en omgang boldkast.

Mens de står i rundkreds og kaster 

Trommespil og boldkast 
forbedrer KulturCrew

Tema om

små bolde til hinanden, øver de at foku-
sere; det er barnemad, når der kun er 
en bold, men når tre bolde kommer på 
én gang, er det en helt anden historie. 
Bolde bliver kastet, bolde bliver grebet, 
tabt, rammer stakkels Ida i øjet og tril-
ler under tavlen. Og fra sidelinjen bliver 
endnu flere bolde kastet ind: Én, to, tre, 
fire, fem, seks syv og en lilla sko.

Det er skuespillerne Pelle og Helle, 
der laver forskellige øvelser med ele-
verne for at vise dem, hvad der er vig-
tigt, når man står på scenen og præsen-
terer en kunstner. Mens Pelle snakker 

Det kan være græn-
seoverskridende at 
skulle stå på en scene 
foran et publikum, 
som her hvor Kultur-
Crew præsenterer en 
koncert på Musik i 
Tide Showcase 2012, 
men gennem kurser 
og træning får de 
unge hurtigt fod på 
det – en god ting at 
kunne også i andre 
sammenhængen som 
for eksempel eksa-
men.

Foto: Christian Brandt
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en masse teori, skriver Helle nøgleord 
på tavlen: Mindst tyve ord, der blandt 
andet rummer fokus, klar tale, rolighed, 
mimik og kropssprog.

Senere får eleverne til opgave at 
skiftes til at diskutere alt mellem him-
mel og jord, mens de andre lytter som 
publikum; her diskuteres både fodbold, 
musik, regnvejr og farven grøn. 

Til sidst forbereder eleverne en 
fiktiv præsentation, som de skal vise 
for de andre. To piger præsenterer 
en hund, der er blevet borgmester, to 
andre piger præsenterer en lokal svøm-
mekonkurrence, en dreng præsenterer 
en gammel bassist ved navn Bent, og en 
pige byder repræsentanter fra Kræf-
tens Bekæmpelse ind på scenen med 
den rørende fortælling om sit tab, da 
kræften tog hendes far.

Murerspande og hiphop
Gennem døren til anden workshop høres 
en tydelig buldren. Lokalet er fyldt med 
smilende børn, der bruger murerspande 
som trommer.

Nogle elever fanger hurtigt rytmen, 
mens andre nervøst skjuler, at de slet 
ikke kan finde ud af det. Og da armene 
er godt ømme efter at have trommet, 
bliver eleverne smidt ud på dansegul-
vet, hvor de danser både hiphop, disco 

og noget, der vidst ingen steder hører 
til.

Da eleverne puster udmattede ud, 
træder de voksne ind og forventer en 
fremvisen af de nye trin. Og det får 
de, omend en noget mindre energisk 
version end under øvningen.

Efter pausen, bytter de to hold, så 
skokasterne nu skal slå på murerspan-
de og omvendt.

Rap og kursusbeviser
Efter workshopsne vender elever 
tilbage til buffeten, hvor de kaster sig 
over sandwiches, og mens de gnaver sig 
gennem kylling og bacon, snakker de 
om deres oplevelser fra dagen.

Dagen afsluttes siddende i en af 
skolens sale. Lyset går ud, for nu er det 
showtime. Rapperen AndyOp indta-
ger scenen med sit band med et brag 
af fantastisk lyd og et imponerende 
lysshow. Eleverne kommer med begej-

strede tilråb, klapper i hænderne og 
vinker med deres lysende mobiler. Ikke 
én eneste af dem sidder stille; AndyOps 
musik rammer alle eleverne, som kun 
god musik kan gøre det.

Da AndyOp og hans band træder ned 
fra scenen, træder damen fra kom-
munen, Benedikte Sten Andersen, frem 
og holder en afslutningstale, hvor hun 
opsummerer KulturCrews betydning 
for de unge mennesker, der sidder og 
kigger op på hende. Derefter kalder hun 
lærerne fra de forskellige skoler op, én 
efter én, som får en stak med kursus-
beviser, der skal deles ud til eleverne 
for deres deltagelse, inden de bliver 
sendt med busserne hjem efter en unik 
oplevelse.

Murerspande og trommestikker 
skal der til.

Arkivfoto: Christian Brandt

AndyOp er et af de populære 
indslag på KulturCrew kurserne 
- og hos rapperen er KulturCrew 
tilsvarende populært.

FoArkivfoto: Christian Brandt 
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Kirsten Hedegaard
Lærer på Højboskolen

Hvorfor har du valgt at tage dig af 
kulturCrewét på din skole?
”Jeg har været med fra starten. Jeg 
lavede selv alle de ting KulturCrew laver 
nu, før vi fik et KulturCrew til at hjælpe 
på skolen.”

Hvilken forskel gør KulturCrew?
”De gør en stor forskel. Det gør det 
tydeligt, at der er elevdeltagelse på 
skolen. Det gør også en stor forskel for 
mig, at det ikke er mig, der skal nå det 
hele, men at vi har et KulturCrew til at 
hjælp kunstnerne. Jeg kan nå mange 
andre ting på den tid.”

Hvordan har du det med, at eleverne 
misser timer på grund at kulturCrew?
”Jeg har det lidt blandet. Hvis nu de 
har noget vigtigt teori i tysk, som de 

Det synes de
Musik i Tidende her mødt et par KulturCrew-ansvarlige lærere til en 
kort snak om, hvad KulturCrew betyder for dem, og om det egent-
lig er i orden, at eleverne mister anden undervisning, til fordel for 
kunsten

Tekst og fotos: Mia Fogh Sørensen og Anne Kristine Bøwadt Jensen

går glip af, er det jo ikke så godt- Jeg 
snakker også med Crewet om, at de skal 
huske og få lavet det, deres klassekam-
merater laver, når de er væk fra timer-
ne, men de lærer jo også rigtig meget 
andet, når de er med i KulturCrewet.”

Kirsten Hedegaard

Tina Buono Skov

Tina Buono Skov
Lærer på Gudenåskolen

Hvorfor har du valgt at tage dig af 
kulturCrewet på din skole?
”Det KulturCrew giver eleverne, kan de 
ikke lære i et klasseværelse. I Kul-
turCrew lærer de at stå og tale foran 
mange mennesker, hvilket de også kan 
bruge senere i deres liv, når de skal ud 
og arbejde, og det syntes jeg også er 
vigtigt, eleverne lærer.”

Hvilen forskel gør KulturCrew?
”Det gør, at eleverne er med til at lære 

deres venner og veninder, at der er 
mange former for musik, dans, teater 
og i det hele taget mange former for 
kultur.”

Hvordan har du det med, at eleverne 
misser timer på grund af KulturCrew? 
”Det er helt okay. Det er bare noget 
andet, de lærer, når de er med i Kultur-
Crew.”

Tema om

Ønsker I at give jeres elever 
indblik i det danske kulturliv 
på en måde, hvor de både får 
ansvar og lærer noget?
Vil I give dem smag for at lave 
frivilligt arbejde, elske kulturen 
og forstå dens mange sider og 
arbejdsopgaver?
Vil I give dem ejerskab til de 
ting, der sker på skolen og lære 
dem at samarbejde med hinan-
den, lærerne og omverdenen?

Så er svaret KulturCrew.

Hvis du er interesseret i at 
høre mere om KulturCrew eller 
afprøve det på din skole, er du 
velkommen til at kontakte LMS’ 
KulturCrew-ansvarlige Gitte 
Abildtrup:
gitte@lms.dk / 2893 1525
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Fællesskab og læring

Martynas Pakamoris
Mølleskolen 9.B

Hvorfor er du med i KulturCrew?
”Fordi jeg synes det er spændende og 
for at prøve noget nyt.” 

Hvad synes du selv, du har fået ud af 
denne workshop-dag?
”Jeg har lært en hel masse nyt til 
præsentation og noget andet af det, vi 
lavede.”

-Hvad vil du gerne lære i KulturCrew?
”En hel masse nyt, som kan få mig til at 
have et bedre sammenhold med andre 
og bedre samarbejde.”

Skanderborg har ikke problemer med at få elever med i deres mange KulturCrew. Vi har mødt fire af 
dem for at høre, hvorfor de har meldt sig.

Tekst og fotos: Rebekka Østergaard, Stine Skovbjerg Aaby Nielsen og Anne Bøg Libergren

Mikkel Solbjerg
Mølleskolen 9.B

Hvorfor er du med i KulturCrew?
”Jeg er med i KulturCrew for at opleve 
noget kulturelt.” 

Hvad synes du selv, du har fået ud af 
denne workshop-dag?
”Jeg føler, jeg har fået lært noget om at 
præsentere noget og om at optræde”

Hvad vil du gerne lære i KulturCrew?
”Jeg vil godt lære og arbejde sammen 
med nogle andre og lære at respektere 
andre folks arbejde end bare mit eget.”

Amalie Thane Knudsen
Højboskolen 7.A 

Hvorfor er du med i KulturCrew?
”Jeg syntes, det lød spændene, og jeg 
gad godt lære noget nyt og nogle nye 
mennesker at kende.” 

Hvad synes du selv, du har fået ud af 
denne workshop-dag?
”Noget med at kunne tale frem når 
man f.eks. skal fremlægge noget foran 
publikum.” 

-Hvad vil du gerne lære i KulturCrew?
”Nye mennesker at kende, tale frem og 
hjælpe til noget mere.”

Annahita Bruman Christiansen
Højboskolen 7.A

Hvorfor er du med i KulturCrew?
”Fordi jeg syntes, det kunne være sjovt 
at prøve noget nyt. Jeg har altid været 
lidt genert og prøver at folde mig mere 
ud kunne snakke mere åbent til folk”

Hvad synes du selv, du har fået ud af 
denne workshop-dag?

”Man møder nye mennesker, prøver nye 
ting, overtræder sine grænser lidt og 
får nye indtryk.”

Hvad vil du gerne lære i KulturCrew?
”Det der med at turde sige sin mening 
og snakke mere åbent  foran f.eks. pub-
likum og overtræde sine grænser lidt.”
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Vær med, når Horsens Ny Teater slår dørene op for en heldags musikfest 

for de 5-8-årige og deres familier.16. NOVEMBER 2014 står den på Kamæleon Festival, hvor fem toppro-

fessionelle grupper står klar til at tage det unge publikum med storm, jazz, 

eventyr og gospel.
Man kan selv vælge, hvor mange danserytmer og klapsalver krop og ho-

ved kan holde til, ved at bestille billet til en eller flere af dagens koncerter.
Hver koncert koster kun 10 kroner pr. person – stor eller lille.
PROGRAM OG BILLETTER ER TILGÆNGELIGE FRA 1. OKTOBER PÅ 

WWW.HNT.DK

Kamæleon Festival er arrangeret i samarbejde mellem

Ikke færdig med festival?

MUSIKFESTIVAL FOR BØRNEFAMILIER  

Søndag den 16. november på Horsens Ny Teater 

LMS’ aktiviteter er støttet af
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Festival 2015 i børnenes 
hovedstad – Billund
Næste år skal LMS festivalen afholdes i 
Billund Kommune eller børnenes hoved-
stad, som de også er kendt som. 

”Vi er jo børnenes hovestad, og 
Musik i Tide Festivalen passer perfekt 

Af Mia Fogh Sørensen

...fortsættes side 14

Sløvt og super
Musik i Tide Showcase 2014 præsente-
rede 18 vidt forskellige koncerter med 
forskellig popularitet.
Læs avisens anmeldelser s. 20-21                                                                                                                                            
 

Fra Afrika til Aarhus
Internationale koncerter spillede en 
markant rolle på årets showcase, blandt 
andet med flot besøg helt fra Guinea. 
Læs interview med Sekou Kouyate s. 14

Hot or not?
Vi spurgte showcasedeltagerne - ung 
som gammel - om deres oplevelser på 
dagen. Læs for eksempel om udbyttet 
fra kurset Soundpainting på s. 23

The show must go on:

Intenst og indholdsrig
Avisens fotograf var med fra start til slut på Musik i Tide Showcase 2014. Se udvalgte billeder her i 
avisen og endnu flere på musikitide.dk

til, at vi gerne vil være med til at lære 
børnene noget mere om musik. Det er 
et område, vi gerne vil have mere fokus 
på,” siger Rasmus Kaufmann, kultur-og 
fritidschef fra Billund Kommune, om 
baggrunden for, hvorfor Billund gerne 

vil være vært ved festivalen 2015.
Rasmus fortæller, hvordan de ikke 

bare vil holde en festival, men også lave 
en masse forskning op til festivalen.

Det, de gerne vil forsk i, er, hvordan 
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Stjerner fra den anden 
side af kloden

Showcase i Aarhus blev åbnet af Sekou  
Kouyate & Section Kora med noget an-
derledes musik, end publikum forment-
lig var vant til. Men det var tydeligt, de 
syntes det var fedt.

Nok  på grund af den afrikanske lyd 
det havde over sig. Bongotromme, kora 
og andre anderledes musikinstrumenter 
blev spillet på og fangede de flestes 
øjne under koncerten.

Livslang musik
”Jeg har spillet kora hele mit liv,” fortæl-
ler Sekou Kouyate, forsanger i bandet 
Sekou kouyate & Section Kora, efter 
koncerten.

Den vestafrikanske, utrolig dygtige 
musiker Sekou er sammen med sit band 

Af Anne Kristine Bøwadt Jensen 

...fortsat fra forrige side

musikken påvirker børns evne til at lære 
og koncentrere sig,

”Det kan være ved at lade børnene 
skal lytte til klassisk musik 15 minutter 
inden, de starter undervisningen, eller 
at de skal bygge deres egen musikin-
strument, de så kan spille på,” fortæller 
Rasmus glad.

Forsøgene skal køre i to måneder 
op til festivalen, hvor der vil blive holdt 
konferencer omkring hele projektet. 
Rasmus håber, at forskningen kan be-
vise, at musikken kan hjælpe eleverne i 
undervisningen

Stor, støre, størst
Billund Kommune regner med, der vil 
være mellem 3000-4000 børn alene til 
åbningskoncerten.

Derudover vil projektet omkring 

musik også brede sig til kommunens 
børnehaver, gymnasium og den interna-
tionale skole.

Forløbet omkring festival og forsk-
ning er foreløbig delt op i tre faser: Én 

op til og under selve festivalen, lærings-
forløbet/forskningen og så skolekoncer-
ter, konferencer.

Årets showcase sluttede 
med, at Rasmus Kaufmann 
fra Billund Kommune kunne  
afsløre, at de bliver vært for 
festivalen i 2015.

Foto: Mia Fogh Sørensen

rejst til Danmark fra Guinea.
Sekou er ligesom resten af bandet 

født og opvokset i Guinea i Vestafrika. 
Nu bor og rejser Sekou rundt i Europa, 
men hans band bor stadig i deres mo-
derland.

Sekou har spillet musik hele livet, 
blandt andet med sin familie.

Han er mest kendt for at spille på sin 
kora, der er et meget specielt instru-
ment, som har gået i arv i hans familie 
gennem genarationer. Fra forældre til 
børn.

Da han var lille, spillede Sekou med 
sin far og tog på små turneer rundt i 
Afrika. Da han blev tolv-tretten år blev 
det til hele verden.

I dag har han selv dannet et bandt 
med hans brødre og fætre fra bardom-
men og de rejser nu også rundt og 

Sekou Kouyate med sin kora.
Foto: Christian Brandt
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spiller under navnet Sekou Kouyate & 
Section Kora. 

Det er første gang Sekou Kouyate 
& Section Kora tager på international 
turné sammen, men det er alt påstyret 
værd.

”Jeg synes altid, det er rart at spille 
foran et publikum. Det er anden gang, 
jeg spiller på den her scene her i Aarhus 
foran børn og unge. Jeg synes også, at 
det altid er rart at bringe min musik og 
kultur til steder, der ikke kender det. 
Det åbner også noget for mig,” fortæller 
Sekou Koyate.

En stor smule problemer
Ønsket om at udbrede sin kultur og 
musik i Danmark og resten af verden er 
stærkt, og det er godt. Det har nemlig 
krævet en stor portion drivkraft overho-
vedet at nå ud af Guinea.

”Bandet havde en smule problemer 
med at komme til Danmark,” fortæller 
Sekou.

Som de fleste nok ved bøvler de 
meget med sygdommen ebola i Guinea, 
og stort set alle muligheder for udrejse 

længere tid, grundet sygdommen ebola. 
Lige da de skulle til at rejse, lukkede 
hele lufthavnen, og bandet mistede alle 
billetterne. De skulle så til en anden 
lufthavn, og det tog syv dage ekstra før 
de kom til Europa.

Kampen værd
Trods gruppens uheldige rejse og bøvl, 
leverede de et brag af en åbningskon-
cert med kæmpe bifald og helt sikkert 
en masse nye fans til følge for Sekou 
Kouyate & Section Kora.

er blevet lukket.
Sekou bor i Europa nu og har derfor 

visum til langt de fleste lande, men det 
har hans band ikke.

Drengene fra bandet måtte køre 
en 48 lang timers køretur til lufthav-
nen som desværre lukkede lige inden 
afrejse.

Derfor måtte de vente i Mali i 2 uger, 
for at vente på at ambassaden fik lavet 
dem nogle visum. Da de blev færdige 
kunne de så tage videre.

Men den her gang tog det endnu 

Sekou Kouyate 
forstår en del 
engelsk, men 
snakker primært 
fransk, så den 
danske manager 
Carolina Vallejo 
måtte agere tolk 
under intervie-
wet.

Foto: Christian 
Brandt

Foto: Christian Brandt
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Af Mia Fogh Sørensen

”Hæj, vi ar Rachel Hair. Jæg ar Rachel, da 
ar Jenn ogk da ar Matt with the hat.“ 

Publikum bryder ud i latter over 
skotske Rachel Hairs forsøg på at tale 
dansk, da hun samme med sine to ven-
ner indtager scenen i Lille Sal i Aarhus 
Musikhus.

Danser med instrumenter
Da gruppen starter det første nummer, 
bliver der helt stille, publikum lytter og 
er meget opmærksomme på, hvad der 
sker på scenen.

De tre musikker nærmest danser 
med deres instrumenter. Rachel står og 
vipper frem og tilbage med sin ”harpé”, 
som hun så fint siger det på dansk, Matt 
rokker frem og tilbage med sin store 
”kountrabas”, og Jenn danser med sin 
”girtaar”, alt imens smilende breder sig 
blandt publikum. Rachel slutter af med 

det gode danske ”tysend tagk”.

Magisk musik
Musikken minder lidt om den musik-
ken fra en Disney film hvor alle bare er 
glade og har det sjovt og hygger sig. 

Det er noget meget glad musik. 
Melodistumperne bliver gentaget og 
instrumenternes forskelige lyde flyder 
sammen til noget, der lyder som ét 
energisk instrument. 

”Harpé, kountrabas, gitaare”
Rachel demonstrerer, hvad højre hånd 
bliver brugt til og hvad venstre hånd 
bliver brugt til, når hun skal spille på 
den keltiske harpe. 

Publikum klapper med, og Jenn viser, 
hvor hurtigt hun kan spille på sin guitar

Matt starter med  at spille på en spe-
ciel måde på kontrabassen, og publikum 
pifter, klapper og hujer i salen, som er 
næsten helt fyldt med glade mennesker, 

Fandensk fingerspil

grin og store smil.

Dedikerede sange 
Dedikerede sange er der også plads til. 
Hele tre styk.

Rachel haR selv skrevet to af sangen-
de, en til sin onkel og en til sin meget 
danseglade bedstemor, som publikum 
da også får en lidt længere historie om, 
hvor der bliver grinet en hel del.

Den tredje sang er en sang Jenn har 
skrevet, som hedder Angel. Den sang 
har hun dedikeret til alle de mennesker, 
der ikke bliver født med samme mulig-
heder som andre. 

God kontakt
Det var tydligt at mærke musikkerne 
havde der rigtig godt med hinanden, 
og med at stå på senen. De havde 
hele tiden god kontakt til publikum og 
publikum gik glade ud af salen efter 
koncerten.

De færreste lærer og elever havde nok regnet med denne form for skotsk folkemusikmusik, da de satte 
sig i sæderne for at høre Rachel Hair Trio, men som Rachel selv siger: ”Not only angels play harp”.

Foto: Christian Brandt
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Af Stine Skovbjerg Aaby Nielsen

”Jeg begyndte at spille musik da min 
mor meldte mig til en sommerskole 
med traditionel gallisk musik,” fortæller 
Rachel Hair med vrænget stemme – det 
er tydeligt, at instrumentet ikke var 
hendes eget valg.

”Men da jeg begyndte, fandt jeg ud 
af at jeg rigtig godt kunne lide af spille 
musik, så jeg fortsatte efter sommer-
skolen,” siger hun og virker meget glad 
for at have fundet musikken, som hun 
lever af idag.

En trio dannes
Rachel og bandmedlemmet Jenn But-

terworth gik på musik-uddannelse og 
igennem det, mødte de hinanden.

Matt Downer kom med i trioen, da 
han var med i Rachels kærestes band. 
Matt har nu været med i trioen i omtrent 
et år.

Elsker Danmark
Trioens første spille-job var faktisk i 
Danmark i København. Rachel fortæl-
ler, at de også har været i Hinnerup og 
andre steder i landet.

”Vi elsker Danmark. Jeg har været 
her flere gange før, mest i København. 
Det er dejligt at besøge andre steder, 
især Aarhus, hvor vi har været ude 
og se byen,” siger Rachel begejstret. 

Tvang blev til 
succes
Skotske Rachel Hair valgte ikke selv harpen, men hun er glad for 
presset fra sin mor idag, hvor hun som professionel musiker er på 
tour i Danmark.

Efter koncerten i Aarhus tager trioen til 
København.

”Alle er virkelig venlige her og 
interesseret. Når de hører vores accent, 
spørger de tit ind til, hvor vi kommer 
fra. Det synes vi, er meget venligt.”

”Jenn er især en kaffe-person og har 
googlet gode steder,” fortæller Rachel 
og griner.

Bifald bedst fra børn
Rachel Hair Trio er nu på turné rundt i 
Danmark og spiller skolekoncerter.

”Vi nyder at spille for børn. Vi har 
haft mange skolekoncerter og nyder 
hver og en. Vi nyder at være inspiration 
for andre menesker, at kunne inspirere 
med vore musik. Og børn giver altid et 
godt bifald,” siger Rachel.

”Det er anderledes i forhold til 
voksne, på alle gode måder. Vi elsker at 
se børnenes reaktioner, når vi spiller”.

Som alle gode indbyggere i Stor-
britannien drikker Rachel Hair 
Trio en frygtelig masse te.
”Det er bare en god drik. Det 
er en hyggelig måde at starte 
en øver på, og vi får snakket 
godt sammen. Det varmer vores 
hænder, så vi er helt klar til at 
gå igang,” fortæller trioen.

Foto: Mia Fogh Sørensen

Foto: Christian Brandt
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Af Jeppe Studtmund Andersen

Publikum strømmer ind i Kammermusik-
salen,  og rammes af en utrolige varme 
og lugt af svedder føles som et slag i 
hovedet. Flere af gæsterne kommente-
rer på det, og nogle spørger endda en 
medarbejder i musikhuset, om der ikke 
er nogle vinduer, der kan åbnes, med 
svaret: ”Desværre.”

Men er der noget, vi har lært af 
60’ernes rockscene, er det, at fed 
musik river i næseborene. Det er bare 
hverken The Doors-covers eller Jimmi 
Hendrix’ske guitarsoloer, gæsterne er 
kommet for at høre, men en klassisk 
strygerkvartet.

Ry over næserynker
Heldigvis for Dayyani String Quartet er 
deres ry gået forud; blandt publikums 
lavmælte summen hører man flere, der 
begejstret beretter om tidligere forstil-
linger, og der er andre, der snakker om 

Systematisk kaos i et 
kaotisk system
En af showcasens mest populære koncerter stod strygerkvartetten Dayyani String Quartet for.

deres forventninger ud fra, hvad de har 
hørt om dem. Og med så stor en popu-
laritet, skal der mere til end tyk luft og 
lidt fodsved for, at gæsterne skifter 
mening og forlader forstillingen.

To piger i KulturCrew-trøjerne går på 
scenen og fortæller kort om kvartetten: 
Fire kvinder, fire strygere, fire individer 
med særligt én ting til fælles. Deres 
fascination af den russiske komponist 
Shostakovich. Pigerne bliver klappet ud, 
og de fire unge kvinder træder ind med 
hver deres stryger.

For intim til ipad
De starter med at præsentere sig selv 
og instrumenterne: Bennedikte Thyssen 
og Karen Pedersen på violin, Eva Kock 
på bratch og Samira Dayyani selv på 
cello.

De sætter sig på fire stole helt oppe 
ved første række, hvilket giver en mere 
levende oplevelse. Dog er det lidt synd 
for den stakkels kvinde på første ræk-

ke, der fumler med zoom-funktionen på 
sin iPad, mens hun forsøger at optage 
musikernes optræden. Men udover det 
moderne menneskes frustrationer over 
drillende teknologi, er publikum straks 
optagede af kvartetten.

Shostakovichs testamente
Musikerne fortæller, at de vil spille 
Shostakovichs Strygekvartet nr. 8, der 
er dedikeret til ofre for krig og fa-
scisme.

Shostakovich levede i Sovjetunionen 
under og i kølvandet på Stalins tid, hvor 
han af frygt for at blive deporteret til 
Sibirien af statens hemmelige politi, 
ikke turde for at udtale sig kritisk om 
det diktatoriske system. Censur var 
hverdagskost for komponisten, og det 
samme var angsten.

Før de spiller den første sats, 
fortæller de om Shostakovichs skjulte 
signatur, der går i gennem kvartetten: 
Tonerne D, S, C og H. Shostakovichs 
initialer. Og så begynder buerne at køre 
over strengene.

Salen bliver fyldt med et virvar af 
mørke, dystre toner, der bliver hurti-
gere og mere skingre.

Publikum er allerede solgt og sidder 
forbløffet over musikernes præcission. 
En verden af systematisk kaos. Eller det 
kaotiske system, Shostakovich levede 
under. Hans angst løber gennem salen 
med musikkerne som medie. Tonerne D, 
S, C, H går igen og igen. Shostakovichs 
testamente.

Ruiner, blod og nazister
Før den næste sats fortælles der om 
Shostakovichs rejse til Dresden. Dres-
den havde i mange år været en kulturrig 
storby i Tyskland, indtil de allieredes Foto: Christian Brandt
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bomber faldt over operahusene under 
Anden Verdenskrig, og da han besøgte 
den i slutningen af 50’erne, var byen 
stadig tynget af ruinererne. 

Musikerne tolker anden sats til 
netop at handle om, hvordan den despe-
rate stræben efter magt kun er et skud 
i foden, som da Naziyskland satte sig 
op i mod europæiske stormagter under 
Anden Verdenskrig. Og når den næ-
ste række af agressive toner rammer 
publikum, ledes tankerne netop i mod 
faldende bomber, ruiner og civilblod.

Individets stemme
Kvartetten er skrevet i 1960, 3/5 inde 
i det 20. århundrede. Aldrig har der 
været så store fremskridt for hverken 
videnskab, industri eller lægekunst.

Men efter to Verdenskrige og midt 
i det, der kunne blive en tredje, står 
Europa og ”vipper mellem atomopløs-
ning og åndelig opløsning”, som forfat-
ter og filosof Frantz Fanon beskrev det i 
bogen Fordømte her på Jorden (1961).

Under tredje sats er det lyden af 
tandhjul, der kører mod hinanden, der 
fører buerne over strengene. Det er 
smukt, trods det har en skræmmende 
klang. Systematiske klik, som lyden af 
et optogs trampen gennem gaderne. 
Atomprøvespringninger. Ekkoet af ham-
meren, der svinger for produktionen af 

det næste dræbervåben. Et våben, der 
vil sætte konkurrenten ud af spil.

Der er ikke meget håb, når Verdens 
to førende stormagter, USA og USSR, 
har rettet atommissilerne mod hinan-
den, og de vil trække resten af verden 
med sig i faldet.

Men så høres et skrig fra celloen, en 
flygtnings skrig. Et individ har vristet 
sig fri af systematikkens kaos. Det er 
en svag og desperat tone. Individet, 
komponistens stemme, kan ikke klare 
sig alene. Men det er et løfte om håb, 
måske endda en opfordring til at sætte 
sig i mod systemmet.

Tre bank
Helt ligesom flere andre kunstnere, 
der spillede til Showcasen, nævner 
kvinderne også lige, at der nok blev lidt 
problemer med tidsplanen, selvom det 
senere hen ikke viser sig at betyde det 
store. Det er trods alt fire talentfulde 
kunstnere, som gæsterne gerne hæn-
ger hos lidt længere.

Før den fjerde og femte sats, drager 
musikerne også publikummet direkte 
ind i musikken. Her bliver gæsterne 
nemlig bedt om at forstille sig en kold 
lejlighed i Moskva.

Klokken er langt ude på natten. Der 
lyder tre bank på døren, som musikerne 
demostrerer ved tre skingre toner. En 

familie skal arresteres. Tre bank. Tre 
skingre toner.

I en desperat søgen efter en flugtvej, 
river en skulder telefonen med sig, så 
den hænger og dingler i sin ledning og 
hyler. Tre bank. Tre skingre toner. 

istorien stopper brat, mens resten af 
tonerne smelter sammen til en helhed. 
Kvinderne sidder med lukkede øjne og 
lever følelserne ud gennem musikken.

Historien fortsætter i publikummets 
tanker, men hvor mange gange, situati-
onen så end bliver gennemtænkt, mens 
strygerne kører, ender det næppe med 
andet end, at familien finder sig i grebet 
på det hemmelige politi.

Publikummet, som har været koncen-
trerede lyttere hele vejen i gennem, 
er helt stille, da den sidste tone bliver 
spillet. Men efter musikerne slutter af 
med at fortælle, at de ikke er sikre på, 
om Shostakovich mente, der var håb 
eller ej, blev salen straks fyldt af en 
rungende applaus.

Shostakovich døde som 69-årig i 
1975, seksten år før Sovjetunionens 
opløsning. Han nåede aldrig at se den 
frie, russiske befolkning, som han så 
inderligt ønskede. Flere af hans værker 
blev forbudt af staten, og af ren og 
skær frygt for, at staten ville tage hans 
familie med sig, hvis de deporterede 
ham, sov han i sin trappeopgang.

Foto: Christian Brandt
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Spirituelt, men sløvt

De første to sange Loveless, Poul-
sen, Snider optrådte med var begge 
meget stille og seriøse. Det var en 
smule kedeligt, at de sad ned hele tiden 
og sang, men efter dem, spillede de en 
mere rocket sang, som Loveless havde 
skrevet.

Sangen handlede om fattigdom. Det 
var en god sang, men igen sad de bare 
ned. Publikum var meget stille og gode 
til at klappe med på sangene.

Tomgangsblues
Den amerikanske forsanger Loveless 
prøvede også at synge en dansk sang. 
Han valgte at synge hans søn Shaka 
Loveless´ sang ’Tomgang’ i en blues-

James Loveless, Olav Poulsen og Gary Snider, et amerikansk, canadisk, dansk blues-band, spillede en 
stille, sløv koncert med mange spirituelle numre til showcasen i Aarhus.

Anmeldelse

version. Hans udtale var rigtig god, og 
han lød stort set, som en der var født i 
Danmark. Han bad publikummet om at 
synge med. Det var der ikke så mange, 
der gjorde, nok fordi de ikke kendte 
sangen, men dem der sang med sang til 
gengæld højt.

Den sidste sang, de sang, var ’Let it 

Af Rebekka Østergaard

shine’, hvor publikum også blev bedt om 
at rejse sig og synge med på linjen ”Let 
it shine”. Den var der flere, der kendte, 
så der blev sunget til. 

Det var en okay koncert, fordi de var 
rigtig gode til at spille og synge, men de 
var bare ikke så gode til at få publikum-
met med.

Andrea Natorp
Engdalsskolen, 8. kl.
Hvad syntes du om 
koncerten?
Jeg syntes, den var 
rigtig, rigtig fed.
Hvad syntes du om 
musikken?
Jeg kan godt lide den. Det var rart med 
noget lidt andet musik til forandring.
Kunne de have gjort noget bedre?
Ikke lige noget jeg kan komme på lige 
nu.

Ida Christensen
Engdalsskolen, 8. kl.
Hvad syntes du om 
koncerten?
Den var rigtig god.

Hvad syntes du om det musiken?
Jamen, det var rigtig fedt, at det var 
noget anderledes.  
Kunne de have gjort noget bedre?
Jeg tror ikke, der var noget, de kunne 
have gjort, men det kunne have været 
lidt sejere, hvis der havde været lidt 
flere inde at se det.

Ea Maagaard
Gudenaaskolen, 7. kl.
Hvad syntes du om 
koncerten?
Altså, jeg syntes, den 
var rigtig fed.
Hvad syntes du om 
det musik, de spil-
lede?
Altså, jeg kan rigtig godt lide sådan 

noget
Kunne de have gjort noget bedre?
Det ville have virket bedre, hvis mu-
sikerne måske stod op, fordi de blev 
sådan lidt tilbagelænende.

Bertram Wind
Gudenaaskolen, 7. kl.
Hvad syntes du om 
koncerten?
De var virkelig fede til 
at få alle med.
Hvad syntes du om 
det musik, de spil-
lede?
Anderledes og fedt.
Kunne de have gjort noget bedre?v
Nej, det var perfekt.

Publikums reaktioner
Af Anne Kristine Bøwadt Jensen
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Levende leg med lyde

Salen var rigeligt fyldt, og der var en 
god steming. Thomas stod allerede på 
scenen og fumlede med noget udstyr, 
da alle sad ned.

Jeg syndes, at det var meget sjovt, 
da han pludselig gemte sig bag skær-
men til projekteren, der viste lyd 
frekvenserne som mikrofonen opfang, 
da han skulle presenteres af to piger 
fra KulturCrew.

Hans musik var ikke noget ørene 
hører hver dag, men lydende han optog 
fungerede sammen og han var god til at 
illustrere hvordan man kan lave musik 
på stedet.

Sjov stemme mix
Højdepunktet på koncerten var, da han 
begyndte at løbe rundt mellem folk og 
sæderne og optog dem sige noget, hvor 
han satte det i loop. Det var især sjovt, 
og hele salen grinede med, når en sjov 
stemme kom frem igen. Jeg fik selv et 
lille grineflip.

Sidst i nummeret hørte man en hel 
melodi af stemmer, der kørte igen og 
igen.

Lidt efter kørte han også en masse 
filmklip af publikummet han havde 
optaget lige før koncerten begyndte. 
Det var også meget sjovt, da det var lidt 
anerledes at han brugte publikummet 
som en del af hans forstilling.

Fokus forsvandt
Senere i forstillingen, spillede han et 
mere stille stykke og tabte noget af 
publikumets opmærksomhed, da der 
begyndte at blive lidt hvisken og uro 
rundt omkring i salen. De fleste syntes 
nok at det blev lidt kedeligt, hvilket var 
lidt ærgeligt.

Heldigvis blev det lidt mere spænde-

Thomas Sandberg viste talent for musikstilen ‘looping’ med total kontrol over knapperne og humoren.

Anmeldelse

ne, da der igen kom mere gang musik-
ken, og der blev sat mere voldsomme 
rytmer og bas på.

Koncerten endte med et brag, folk 
klappede højt og rejste sig.

Mere end godkendt
Alt i alt synes jeg at det var en fan-
tastisk koncert, hvor man kunne se 

hvordan Sandberg legede med lydene, 
han ”samlede” sammen.

Han bragte også publikummet med 
ind i hans koncert, hvilket gjorde det 
meget mere levende og spædende. 

Desværre tabte publikums opmærk-
somhed ved det stille nummer, og 
derfor giver jeg hans optræden 5 af 6 
stjerner.

Af Stine Skovbjerg Aaby Nielsen

Thomas Sandberg optrådte på Showcasen med sit show App Jam Music Lab.
Fotos: Christian Brandt
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Indlevelse og 
eventyr
Mange børn kommer larmende ind i 
salen. Nogle vælger at sætte dig på de 
forreste stole, andre tager gulvet.

Folk snakker højlydt sammen, men 
det holder øjeblikkeligt op, da fem 
udklædte mennesker træder ind på 
scenen.

Oppe på scenen begynder en mand 
helt klædt i sort at tale. Han fortæller 
om de forskellige personer. Først en 
violin-spillende prins, så en bratsch-
spillende elver, en cello-spillende dværg 

Af Rebekka Østergaard og en kontrabas-spillende kæmpe.
Alle på scenen begynder at spille og 

manden i sort begynder at synge. Han 
fortæller om en rejse, prinsen tager på.

Alle børnene sidder meget stille og 
lytter, men en gang i mellem kan man 
høre lidt hvisken og skældud.

Publikum med i koncerten
Når dem oppe på scenen tramper, rejser 
alle børnene sig smilende op og tram-
per med.

Publikum skal selv vælge, om det er 

prinsen eller elveren, der har den bed-
ste plan for at slippe væk. Rejser man 
sig op er det prinsen, sætter man sig 
nede er det elveren. Der er klar enighed 
om, at prinsen har den bedste plan.

Da tiden løber ud er det lidt modvil-
ligt, børnene rejser sig og går. Det var 
kun halvdelen af showet musikerne 
viste, så publikum finder aldrig ud af, 
hvad der skete med prinsen – med-
mindre de er så heldige at få besøg af 
gruppen senere på skolekoncertåret.

“Velkommen til Det 
Philharmoniske Køleskab”
Musik i Tidende har mødt to af årets KulturCrew-værter, som var med til at få showcasen i Aarhus til at 
køre. Her er deres oplevelse af en både god og lidt kaotisk dag.

Af Jeppe Studtmund Andersen

Emma Thastum og Pernille Hildebrandt 
Schmidt går i 5. klasse på Strandsko-
len i Aarhus og er blandt de yngste 
KulturCrews-elever i hele Danmark. 
Deres unge alder til trods, var de på 
showcasen at finde på den store scene i 
Rytmisk Sal, hvor de blandt andet skulle 
præsentere Det Philharmoniske Følge-
skab

”Jeg var meget nervøs,” fortæller 
Emma, og Pernille nikker og tilføjer:

”Ja, men det var rigtig sjovt.”
At Emma og Pernille var nervøse 

var ikke synligt for publikum – faktisk 
virkede de to piger helt selvsikre, da de 
stod på scenen.

De åbnede med at den ene fortalte 
en sjov historie:

”Da jeg havde fået af vide, at vi skole 
præsentere Det Philharmoniske Følge-
skab, kom jeg hjem fra skole og fortalte, 
at vi skulle præsentere Det Philharmo-
niske Køleskab, hvilket min mor syntes 
var ret underligt.”

Salen fyldes med latter, hvilket 
måske også har hjulpet de to piger med 
ikke at blive for nervøse.

Pigerne fortæller efter koncerten, 
at ikke alt havde gået, som det var 
planlagt.

”Faktisk var vi tre, som skulle præ-
sentere,” fortæller Pernille, ”men den 
ene blev syg, så vi måtte øve lidt ekstra 
med en af de voksne fra LMS.”

At den ene af pigerne blev syg, 
havde også gjort dem rigtig nervøse, 
men heldigvis klarede det rigtig flot 
alligevel.

Pigerne fortæller til sidst, at de valg-
te at blive en del af KulturCrew, fordi 
de syntes, det lød sjovt og lærerigt at 
præsentere kunstnere og hjælpe dem, 
når de besøger deres skole.

De glæder sig rigtig meget til de 
mange gode oplevelser, de har i sigte.
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Lydmaleri for alle
Musik i Tide Showcase bød udover musikalske oplevelser og netværk også på faglig 
opkvalificering gennem to spændende kurser.
Det ene blev ledet af koncertaktuelle Thomas Sandberg, der viste et væld af apps 
og kreative, elektroniske inputs til musikundervisningen i sit kursus ”Digital Musi-
kalsk Kreativitet”.
Det andet var kurset ”Soundpainting”, hvor kursusdeltagerne lærte kunsten at 
”male lyd” under kyndig vejledning fra musikere og certificerede ”soundpaintere” 
Ketil Duckert og Gustav Rasmussen. Vi mødte et par af kursusdeltagerne fra Sound-
painting for at spørge dem, hvad de fik ud af det musikfaglige indspark.

Kirsten schroll Andresen
Musiklærer, Skovagerskolen

Var det sjovt at prøve soundpainting?
Jeg syntes det har været rigtig fint, og 
det var rigtig sjovt, man var virkelig nød 
til at koncentrere sig. Underviserne er 
gode til at formidle det, de har udviklet.

Er det noget, du kan bruge på din skole?
I almindelige folkeskoler tror jeg godt 
man kan bruge det, men nu arbejder 
jeg jo på specialskole, så det er nok 
ikke noget, vi kan bruge lige på den her 
måde, men så laver vi det bare på en 
speciel måde.

Synes du, du har lært noget nyt, du kan 
bruge i undervisningen?
Jeg synes, det er et godt bud på folke-
skolerelevant materiale.

Lasse Rohde 
Lærer, Skovbakkeskolen

Hvad har du fået ud af kurset i dag?
Det har givet inspiration til min egen 

Rikke Ulbrandt Henriksen 
Musiklærer, Gesten Skole

Var det sjovt at prøve soundpainting?
 Ja, det syntes jeg, det har vært meget 
sjovt at vær med til soundpainting.

Er det noget, du kan bruge på din skole?
Ja jeg kan bruge brudstykker af det til 
at starte med, nu skal jeg jo også lige 
lære soundpainting.

Synes du, du har lært noget nyt, du kan 
bruge i undervisningen?
Jeg syntes jeg har fået nogle værktø-
jer til, hvordan man kan arbejde noget 
mere med, hvordan vi skal lytte til 
hinanden.

Allan Sørensen
Musiklærer, Rungstedskole

Hvad har du fået ud af kurset i dag?
For det første har jeg været på kursus, 
hvor jeg oplevede noget, som jeg fak-
tisk ikke kendte – det var helt nyt for 
mig. Jeg var selvfølgelig skeptisk, om 
det var noget, jeg kunne bruge til noget, 
men jeg har fået rigtig meget ud af det 
og nogle rigtig gode ideer til, hvad jeg 
kan bruge det til i musikundervisningen. 
Både noget med noget træning, og at 
børnene lærer at lytte til sig selv og til 
hinanden og også noget disciplinering, 
forstået på den måde, at det er nogle 
gode øvelser, som vi kan arbejde med, 
og som samler os.

Hvordan vil du bruge det, du har lært på 
kurset i dit daglige arbejde?
Det er noget, jeg nu vil gå hjem og 
træne. Det er ikke noget, jeg lige kan 
starte på i morgen. Jeg skal lige være 
lidt dygtig selv. Ellers vil jeg bruge det 
på den måde, at jeg vil lave øvelser med 
børnene – starte helt enkelt og ikke gå 
videre til næste tegn, før jeg føler, at 
de magter det, jeg har lært dem og så 
lægge det ind som en slags opvarmning 
i musikundervisningen.

musikundervisning derhjemme.

Hvordan vil du bruge det, du har lært på 
kurset i dit daglige arbejde?
Det vi har set her, kan man jo gå direkte 
hjem og bruge i sin undervisning eller 
sammenspilshold. Spørgsmålet er, hvor-
dan man kan bruge det med det samme.

Af Mia Fogh Sørensen og  Anne Kristine Bøwadt Jensen

Lyder Soundpainting som noget 
for dig?

Tjek Gustav Rasmussen og Ketil 
Duckerts samarbejdet med DR, 
her kan din klasse/skole være 
med i et virtuelt Danmarkskor - 
det er let og sjovt.
Se mere på: dr.dk/soundpainting
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Tre religioner slutter fred gennem musik: 
Det er et krav, at vi skal 
udvikle os
Af Jeppe Studtmund Andersen

Hvis du skulle tænke på mødet mellem 
kristendom, jødedom og islam, ville du 
måske tænke på krig, terrorisme og 
konflikten i Gaza-striben.

Men én ting er sikkert: Du finder 
drengerøve og fed musik i alle kulturer. 
Det beviser bandet Hudna for sit publi-
kum med de tre medlemmer: Israeleren 
og jøden Yossi Karutchi, dansk-tyrkeren 
og muslimen Orhan Özgür Turan og den 
etnisk danske og kristne Søren Bigum.

De blander nemlig vestlig og tyr-
kisk folkemusik i en noget unik, men 
harmonisk lyd af orientalske trommer, 
elguitar, ut, tyrkisk og dansk vokal.

”Vi er det eneste band, der har netop 

den lyd og den stil, som vi har,” garan-
terer Orhan.

”Det er dét, vi arbejder med, og dét, 
vi gerne vil vise,” fortæller Yossi. ”Det 
er dét, der er vores motivation.”

Våbenhvile
Ordet hudna er arabisk for våbenhvile, 
og det giver god mening, for selvom 
de tre religioner har bekriget hinan-
den siden korstogene og maurernes 
besættelse af Spanien, hele vejen op til 
Auschwitz' gaskamre, 9/11 og konflikten 
i Gaza-striben, påvirker deres reli-
giøse og nationale forskelle ikke deres 
venskab.

”Hvis du har en god ven, er det lige-
gyldigt, hvordan man ser ud, og hvor 

man kommer fra. Hvis bare man kan 
kommunikere, er alt andet ligegyldigt,” 
mener Yossi.

”Jeg kan godt se, hvorfor folk udefra 
tror, at det automatisk laver et skel, for 
medierne får for eksempel muslimer til 
at se ud som det mest krigeriske folk i 
verden.”

Han peger på Orhan idet han fort-
sætter:

”Han er jo ikke farlig. Han vil ikke i 
krig eller dræbe uskyldige mennesker. 
Han er jo bare et menneske som alle 
andre. Når jeg er her i Danmark, vil jeg 
ikke føre det, der sker ude i verden, her-
til. Og jeg har jo også muslimske venner 
i Israel,” siger Yossi og tilføjer: ”For mig 
er det et krav, at vi skal udvikle os.”

Hudna repræsen-
terer tre religioner, 
tre kulturer. 
ra ventre er det:
Søren Bigum, etnisk 
dansker og kultur-
kristen, Yossi Ka-
rutchi, israeler og 
jøde og længst til 
højre Orhan Özgür 
Turan, dansk-tyrker 
og muslim.

Foto:
Christian Brandt
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”Vi er jo bare et par blokes, der hæn-
ger ud, spiller musik og … griller, altså,” 
ler Søren.

”Og det er netop det, jeg gør med 
mine muslimske venner i Israel,” under-
streger Yossi.

Tolerence
Gennem musikken har de tre fået et 
helt særligt fællesskab, og de opfordrer 
også andre til at droppe fordommene 
og møde andre mennesker som men-
nesker.

”Egentlig oplever vi, at ungdommen 
klarer det ret godt,” siger Søren: 

”Når vi for eksempel har spillet 
skolekoncerter i Brabrand, hvor der 
er mange danskere af anden etnisk 
herkomst, ser vi, at børnene ikke bare 
putter hinanden i lukkede kasser. De er 
jo buddies, hvorend de kommer fra.”

Netop børnenes åbenhed over for 
forskelle, er en af grundende til, at 
Hudna har valgt at spille skolekoncer-
ter. Selvom man leger nogle lege i Dan-
mark og nogle helt andre i Mellemøsten, 
kan man stadig lege sammen, og så kan 
de to lege blandes og blive til en endnu 

bedre leg – ligesom Hudnas musik.
Det fordomsfri børnesind er noget, 

Hudna håber, at ungerne holder fast i, 
når de bliver voksne.

Kulturrel stolthed
Et andet af gruppens budskaber til 
ungdommen er, at børnene skal kende 
og være stolte af deres kultur.

Musikerne har flere gange oplevet, 
at børnene syntes, deres kultur var 
decideret pinlig. For eksempel en dansk 
-tyrkisk dreng, der før en koncert snak-
kede med Hudna og syntes, det var 
pinligt, at de skulle spille tyrkisk musik, 
for det var sådan noget, hans far hørte 
derhjemme. Men da han så, hvordan 
hans skolekammerater tog i mod musik-
ken, blev han helt stolt af sin kultur.

”Det er noget af det vigtigste, man 
lærer som menneske, det at kende og at 
elske sin kultur,” fortæller Orhan.

”Hvis man er stærk i sin egen kultur, 
er man ikke bange for, at den bliver 
udslettet,” tilføjer Søren.

Baggrund og fremtid
Yossi og Søren mødte hinanden på mu-

sikkonservatoriet mange år før, Hudna 
blev dannet.

De kan ikke engang fortælle, hvor 
mange. Søren gætter sig frem til 25 år, 
men Yossi er lidt skeptisk og mener, at 
det ikke kan være så mange endnu. Men 
for otte år siden skulle Orhan have lavet 
en ørering, og da han smalltalkede med 
pierceren, fortalte han, at han spillede 
tyrkisk folkemusik. Helt tilfældigt var 
pierceren ven med Yossi, der sammen 
med Søren søgte en musiker, der spil-
lede anderledes instrumenter, end man 
plejer at gøre her i Danmark.

Sådan blev de tre koblet sammen, og 
lige siden har de eksperimenteret med 
deres unikke stil.

I 2013 vandt de tre musikere en DMA 
– Danish Music Awards – for sin indsats 
i at vise omverden, hvor ligegyldige de-
res religioner og nationale idenditeter 
er for deres venskab.

”Den gav os en slags anerkendelse, 
også for os, sådan: »Hey, det virker, det 
vi gør.«”

Det kan være 
svært at forestille 
sig en dansk vise, 
blive spillet med 
tyrkiske instru-
menter og country-
toner, men det er 
ikke desto mindre, 
hvad Hudna byder 
skolekoncertpub-
likummet på. Her 
er det elever fra 
Engdalsskolen i 
Brabrand, som 
nyder gruppens 
musik.

Foto:
Christian Brandt

2. SEKTION – SIDE 25



Musik i Tidende Onsdag den 24. september 2014

Klassisk musik 
får børn til at grine
Af Anne Libergren

Unoderne er en gruppe af syv unge 
musikstuderene, der blev sat sammen 
via et fag på musikkonservatoriet.

De skal nu rundt på skoler i hele 
landet med et show fuld af klassisk 
musik, der handler om, at alle folk er 
forskellige.

De unge musikstuderene spiller alle 
klassisk musik og vil gerne kommuni-
kere med børnene i gennem musikken.

De vil gerne fortælle, at musik ikke 
behøver at være én bestemt ting, men 
at man selv kan finde ud af, hvilken 
stemning det er, man hører.

”Det er meget oplevelsesbaseret, og 
vi prøver ikke at sige: ’Nu skal I tænke 
de her ting’,” siger Andreas Ferrold 
Clemmensen, som er basunspiller i 
gruppen.

”Vi spiller de her stykker musik, 
der har en bestemt karakter, og så må 
eleverne opleve det, som hvad der er, 
og ikke noget med at vi skal bestemme, 
hvad de skal tænke.”

 
Alle mennesker er forskellige
Der er ikke to ens instrumenter i 
bandet, og det passer rigtigt godt til 
stykket, der handler om, at ingen men-
nesker er ens.

I stykket spiller alle instrumenterne 
sammen i et orkester, men i starten 
fungerer de ikke sammen og kan ikke 
finde takten. 

Jo længere hen man kommer i kon-
certen, desto bedre bliver de til at spille 
sammen.

”I alle de fire koncerter, vi har spillet 
ind til videre, har børnene skraldgrinet 
halvdelen af tiden,” siger Agnes Hauge 
Mortensen, som er violinist i gruppen. 

Hun fortæller også, at selvom bør-

nene synes, det er sjovt, har de også 
nogle længere stykker, på 5-7 minutter, 
hvor de sidder helt stille og lytter efter. 

På den måde får de både en smuk og 
lærerig oplevelse ud af det. 

Alt gik meget hurtigt
På konservatoriet har de syv musikere 
alle det fag, der hedder entreprenør-
skab. Entreprenørskab er et fag, der 
giver kvalifikationer i at planlægge, 
iværksætte og udvikle produkter eller 
oplevelser. 

”Vi lavede en lang, lang liste med 
projekter i alt fra skole til fængsel til 
plejehjem, men vi synes, det er fedest 
med børn,” fortæller Agnes. 

Derefter gik alting meget stærkt, og 
før gruppen vidste af det, stod de som 

vindere af LMS’ konkurrence blandt de 
konservatoriestuderende.

Den originale forestilling varede 20 
minutter, men nu har de udvidet den til 
30 min, og det er den forestilling, de 
rejser rundt med nu.

”Vi synes, klassisk musik er vold-
somt fedt, og vi vil gerne sprede det 
her. Børn er et godt sted at starte, for 
det er meget umildbart, og vi kan fange 
deres opmærksomhed med klassisk 
musik i en halv time. Det er fantastisk.”

Da de begyndte på konservatoriet, 
havde de ikke regnet med at de skulle 
turenere rundt i Danmark med seks 
mennesker, de ikke kendte.

De synes dog, det er rigtig sjovt og 
glæder sig til at spille en masse flere 
koncerter. 

Gruppen Unoderne vandt i maj konservatoriet og LMS’ konkurrence blandt de stu-
derende om en plads i LMS’ katalog og en koncert på Musik På Vej-scenen til årets 
Showcase. Foto: Christian Brandt.
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”Vores tanke i år var, at hvis det lykkes 
os at få folk af huse, med de reform-
forandringerne skoler og kommuner 
står i, så må det være fordi, det ikke 
kun er os, der synes, det her er vær-
difuldt. Og ja, det lykkedes jo, så vi er 
virkelig glade,” siger en storsmilende 
Gitte Abildtrup Møller, LMS-souschef og 
ansvarlig for showcasen.

Gratis gode
For LMS er kontaktpersoner på skoler 
og i kommuner altafgørende samar-
bejdspartnere. Det er kun med hjælp 
af engagerede lærere, at koncerterne 
bliver en succes på skolerne og med 
engagerede kommunale kontakter, at 
koncerterne kan sikres fra år til år.

Derfor besluttede LMS i 2011, at hver 
kommune skulle kunne sende mindst 
én deltager gratis af sted til festival/
showcase.

”Først og fremmest er tilbudet ment 

Hvad synes du om arrangementet?
Jeg synes, det er rigtig godt. Det er 
intenst på sådan en dag at komme til så 
mange forskellige koncerter, men jeg 
synes, det er rigtig godt arrangeret, og 
fedt at lave det, det samme sted her.

Hvad tager du med hjem herfra?
Det jeg tager med hjem herfra er en 
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Tør man sige tradition?
LMS arbejder målrettet på at gøre Musik i Tide Festival og Showcase til en glædelig selvfølgelighed 
i åsplanerne hos kommuner og kontaktpersoner. Med endnu en succesfuld Showcase overstået, tør 
souschef Gitte Abildtrup Møller efterhånden tro på ordet tradition.

som en stor tak for samarbejdet, men 
for LMS handler det selvfølgelig også 
om at sikre, at kommunerne får øjnene 
op for de værdier, der er ved at arbejde 
sammen med kompetencecenteret LMS 
udover de umiddelbare gode oplevelser, 
eleverne får,” siger Gitte Abildtrup Møl-
ler og fortsætter:

”På festivalen får kontaktpersonerne 
mulighed for at netværke med ligesin-
dede, de får indflydelse på koncert-
udvalget, de får faglige inputs, og så 
forsøger vi at forkæle dem lidt med mad 
og hotelophold, så de forhåbentlig kan 
mærke vores anerkendelse.” 

Jo flere desto bedre
De sidste par år har LMS gjort det mu-
ligt at veksle den gratis deltagelse med 
alt inkl. for én person til deltagelse for 
op til fem kontaktpersoner f.eks. uden 
overnatning.

Det tilbud har flere kommuner takket 
ja til, til stor glæde for LMS.

”Det har en helt tydelig værdi at 

sende flere af sted, først og fremmest 
fordi det styrker netværket i kommu-
nen, at lærere får sådan en oplevelse 
sammen på tværs af skoler og byskel,” 
mener Gitte Abildtrup Møller.

Stemningsfyldt statistik
”Den fælles oplevelse gør også, at 
lærerne lettere husker at melde sig til 
næste festival, og dermed måske får 
startet den tradition omkring det, vi så 
gerne ser. Og så giver flere deltagere 
helt banalt bare bedre stemning, hvilket 
vi selvfølgelig sætter meget højt,” siger 
Gitte Abildtrup Møller. 

I år deltog 40 ud af de 53 kommuner, 
som fik tilbudt en gratis plads.

Af disse brugte 14 tilbudet om at 
sende op til fem af sted uden overnat-
ning.

Endelig valgte fem kommuner valgte 
at sende op til seks deltagere af sted på 
den fulde pakke på kommunens regning 

Mød en af dem i interviewet herun-
der.

masse nye indtryk og en masse nye 
koncerter, som jeg vil hjem og fortælle 
om på skolen. Jeg har oplevet en masse 
nye ting og fået nogle nye idéer til, 
hvordan man for eksempel kan arbejde 
videre med mit KulturCrew derhjemme.

Hvad betyder det, at I er så mange af 
sted fra Kalundborg?
Det synes jeg, er rigtig vigtigt. Det, at 
vi er flere personer, der er repræsente-

ret fra forskellige steder i Kalundborg, 
gør også, at vi kan forvente nogle lidt 
større perspektiver og holdninger 
omkring de koncerter, vi har set og få 
set nogle andre vinkler på det, end man 
måske umiddelbart havde tænkt i første 
omgang. Og både turen frem og tilbage 
gør at vi kan vende de oplevelser, vi har 
haft her, og det kan vi så også senere 
på året, når vi mødes til netværksmø-
derne. 

Fælles er bare bedre
Kalundborg Kommune valgte i år at sende syv deltagere til Musik i Tide Showcase på den fulde pakke. En af dem 
var Henrik Birk Hansen fra Skolen på Herredsåsen, som reporter Rebekka mødte til et interview.

Af Karen Lund

Af Rebekka Østergaard
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Vi ses i Billund til
Musik i Tide Festival 2015
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Body Rhythm Factory 

sluttede dagen med en 

forrygende koncert.

Stor tak til de arbejdende KulturCrew for en kæmpe indsats.t

Fotos: Christian Brandt


