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Showcasen byder på en lille, 
men ihærdig redaktion.

Af Karen Lund

På Musik i Tide Festivalen 2011 lance-
rede LMS for første gang den levende 
festivalavis Musik i Tidende, skrevet af 
KulturCrew-elever fra 8.-9. årgang, der 
susede rundt som journalister under 
hele festivalen.

Initiativet blev en stor succes, og 

Det korte af det lange

Emma Poort Nielsen, 13 år
7. b på Grønløkkeskolen

Af Nanna Meilholm Christiansen

Emma Poort Nielsen har valgt at blive en 
del af KulturCrewet på Grønløkkeskolen, 
og forklarer: ”Jeg tror, det bliver spæn-
dende, og jeg håber at lære mange nye 
mennesker at kende.” 

Emma siger derudover, at hun regner 
med at få en del erfaringer, blandt andet 
at kunne blive bedre til at skrive, snakke 
med folk, og i det hele taget kunne stille 
sig op foran andre mennesker. 

Emma regner med at få snakket med 
en del forskellige folk på showcasen, 
og hendes mål er også at få et indblik i, 
hvad musikernes interesser er. 

Emma mener, at kultur er vigtigt for 
skoleelever, og Emma fortæller også 
selv, at hun går op i både teater og 
musik. Især musikken er noget, Emma 
føler for og forklarer: ”Der er så mange 
forskellige måder at spille musik på.” 

Emma supplerer, at hun selv lytter til 
pop og klassisk musik.

Af Emma Poort Nielsen 

Laura har valgt, at hun gerne ville 
være med i skolens KulturCrew, og hun 
forklarer så hvorfor: ”Fordi det lød me-
get spændende, og man får nye venner 
og nogle sjove og kulturelle oplevelser”.

 Laura mener, at hun kan bruge det, 
hun lære fra KulturCrew senere i livet.

 ”Jeg kunne godt tænke mig at være 
noget indenfor kultur,” siger Laura.

Den rolle hun tænkte på var: ”Det 
første jeg tænkte på, var værtsrollen. 
Men så tænkte jeg lidt på det der pr/
reklame.” 

selvom festivalen i år har lagt stilen 
om og er blevet en showcase, fasthol-
des Musik i Tidende omend i en mindre 
udgave.

Nærmere bestemt består redaktio-
nen i år af tre elever, som I kan læse 
mere om nednefor. De tre unge får 
hjælp af projektansat ved Børnekultur-
huset Aarhus, Marie Lende, og informa-
tionsmedarbejder ved LMS, Karen Lund.

Vi håber, I vil tage godt imod os og 
Musik i Tidende 2012.

Af Laura Kronberg Arentsen

Nanna vil gerne være KulturCrew, fordi 
kultur er noget, hun går op i til dagligt, 
og hun synes, det er en meget nødven-
dig ting at have i sit liv.

”Det er fedt, at man får erfaringer, 
som man ikke normalt ville have fået, og 
det her er jo heller ikke noget, man som 
regel prøver,” siger Nanna.

”Jeg ville gerne være KulturCrew-
vært, men det ville alle være, så jeg vil 
hellere skrive, for jeg har ikke så stort 
behov for at være vært,” siger Nanna

Ved showcasen glæder hun sig mest 
til at skulle snakke med en masse men-
nesker og at skulle se nogle forestil-
linger. Og så til at finde ud af hvad for 
nogle mennesker, der kommer og hvad 
for nogle musikkere, det er.

Hvis et nyt menneske mødte Nanna, 
ville de kunne huske hende på, at hun 
går meget op i sine ting.

”Hvis jeg går op i noget, så går jeg 
fuldt op i det,” siger Nanna.

Nanna Meilholm Christiansen, 14 år
8.c på Skåde Skole

Laura Kronberg Arentsen, 12 år
7.b på Grønløkkeskolen

Karen Lund Marie Lende
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Koncertdirektør Ebbe Hoyrup. Foto: Christian Brandt

Fakta om Musik i Tide 
Showcase 2012
•  18 forskellige musikgrupper 

spiller i alt 24 koncerter. 
•  Der er faglige oplæg om 

KulturCrew og Pop-pilot. 
•  Der deltagere omkring 150 

musik- og kulturrepræsentan-
ter fra hele landet.

•  Dagen er inspireret af 
lignende showcases hos LMS’ 
nordiske søsterorganisationer.

forklarer:
”De fleste elever er meget åbne 

for at give noget nyt en chance, og 
når de har været til showcasen, vil de 
forhåbentligt have fået udvidet deres 
horisont.”

Showcase eller festival?
På trods af de store forventninger til 
i år, planlægges der til næste år en 
festival i Næstved, som igen kommer til 
at vare tre dage.

Ebbe Høyrup forklarer, at LMS har så 
gode erfaringer med at holde musik-
fremvisning på den måde, at de derfor 
regner med at gå tilbage til den gamle 
form, så der også vil være mulighed 
for kurser og konferencer i løbet af 
festivalen.

Ebbe udelukker dog ikke helt mulig-
heden om at have en kort showcase til 
næste festival i Næstved: 

”Det kan godt være, at vi lægger en 
eftermiddag ind i Næstved, hvor det 
kommer til at ligne den her showcase,” 
afslutter Ebbe Høryup. 

Næste festival er i Næstved
6. - 8. oktober 2013. 

Når LMS i år holder showcase i 
stedet for festival, er det for at 
få skabt nye erfaringer og give 
gæsterne flere koncert oplevel-
ser. 

Af Nanna Meilholm Christiansen

”Vi havde faktisk planlagt at holde en 
større festival i Aalborg, men så var der 
nogle ting deroppe, der ikke rigtig faldt 
på plads,” fortæller koncertdirektør 
Ebbe Høyrup om baggrunden for, hvor-
for Musik i Tide Festival i år har skiftet 
form til en showcase.

Bortset fra de praktiske udfordrin-
ger, er der dog også andre grunde til at 
aprøve showcase-formen.

Ebbe Høyrup fremhæver fordelene 
ved en showcase fremfor en festival:

”Man kan nå at se flere koncerter, 
end man normalt kan ved en festival, 
og det vil give et større udvalg, så det 
er også for at eksperimentere med 
formen.”

Mulighed for ny inspiration
Showcasen giver en mulighed for at folk 
fra forskellige kommuner kan få inspi-
ration til, hvilke musikgrupper der skal 
give koncerter på skolerne.

Derudover får deltagerene en chance 
for at møde kolleger og derigennem 
udveksle erfaringer.

Ebbe Høyrup ser frem til showcasen 
torsdag:

”Jeg regner med, at der kommer en 
masse mennesker, der er interesserede 
i at få musik ud på skolerne, og at vi får 
en god og hyggelig dag med masser af 
god musik.” 

Udvidet horisont
Musikgrupperne, der bliver hyret ud til 
skolerne, vil give eleverne en musikalsk 
oplevelse, de ellers ikke ville have fået.

Eleverne vil desuden få mulighed 
for at høre noget nyt, og Ebbe Høyrup 

Musikalsk eksperiment



Musik i Tidende Torsdag den 11. oktober 2012

Når LMS i samarbejde med Det 
Jyske Musikkonservatorium og 
Børnekulturhuset Aarhus den 
11. oktober slår dørerne op for 
Musik i Tide Showcase 2012, 
bliver det med god hjælp fra by-
ens nyudklækkede KulturCrew.

Foto og tekst af Karen Lund

”Når man rapper skal man have attitu-
de, for så hører folk efter. Den attitude 
I lige har vist her på scenen, kan I også 
bruge, når I skal stå foran jeres skoler 
og præsentere en koncert.”

Rapperen AndyOp gav på opstarts-
mødet for Aarhus’ første KulturCrew et 
lynkursus i rap og præsentationsteknik, 
for i fremtiden er det eleverne, der skal 
styre kulturarrangementerne på de i 
alt tre skoler, de kommer fra. Og der er 
opgaver nok at holde styr på.

”Vi skal stå for at arrangere det 
hele sammen med vores lærer, så vi 
skal både lave reklame for koncerten 
inde, tag imod og opvarte musikerne, 
gøre scenen klar og sådan nogle ting,” 
fortæller Dagmar Sofie Gade Kaaberbøl 
og Nanna Meilholm Christiansen fra 9.c 
og 8.c på Skåde Skole.

De har sammen med 20 andre elever 
fra Skåde Skole, Grønløkkeskolen og 
Engdalskolen meldt sig til KulturCrew, 
et elevteam, som skal stå for kulturar-
rangementer på deres skoler.

”Jeg syntes, det lød sjovt, og kan 
godt se mig selv stå på en scene og 
præsentere,” fortæller Dagmar Sofie 
Gade Kaaberbøl, og Nanna Meilholm 

KulturCrew styrer showet

Christiansen supplerer:
”KulturCrew giver mange muligheder 

og erfaringer, og så vil jeg også gerne 
have lidt mere indflydelse på skolen og 
kunne komme med forslag til noget, vi 
elever synes er sjovt, så det ikke bare 
er lærerne, der bestemmer.”

KulturCrew er under opstart i forelø-
big 10 kommuner, og i Aarhus kommer 
eleverne i ilden fra start, når de skal 
med i kulisserne til Musik i Tide Show-
case.

Til at fylde publikumrækker kom-
mer en række skoleklasser fra Aarhus, 
men også lærere og kulturkonsulenter 
fra både ind- og udland. Der bliver med 
andre ord nok at se til, for KulturCrew-
eleverne.

”Vi synes, det er vigtigt at opdrage 

de unge til at blive en del af kulturlivet, 
og så ved vi bare, at eksempelvis vores 
musikere elsker, når der står et helt 
hold friske elever klar til at tage imod 
og hjælpe dem på skolerne,” fortæller 
Gitte Abildtrup, souschef hos koncertar-
rangøren Levende Musik i Skolen, der 
er partner i KulturCrew-projektet og 
arrangøren af showcase i oktober.

På showcasen vil musikerne møde 
eleverne backstage, hvor de unge 
hjælper med teknik og opstilling, mens 
publikum særligt vil opleve KulturCrew, 
når de kommer på scnen for at præsen-
tere deforskellige koncerter.

KulturCrew
KulturCrew er et projekt startet 
af de tre kulturinstitutioner Dan-
sehallerne, TeaterCentrum og 
LMS – Levende Musik i Skolen.

KulturCrew findes nu i ti kom-
muner og forventes at vokse 
markant de næste år.

For mere information om Kultur-
Crew, spørg LMS-souschef Gitte 
Abildtrup Møller

Rapperen AndyOp giver gode råd til præsentationsteknik og hårdtslående rap-rim. 
Foto: Karen Lund

To af de KulturCrew-
elever, man kan 
møde på Musik i Tide 
Showcase er Nanna 
Meilholm Christiansen 
og Dagmar Sofie Gade 
Kaaberbøl.
Foto: Karen Lund
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To hold studerende ved Det 
Jyske Musikkonservatorium 
konkurrerede i september om 
at komme med på Musik i Tide 
Showcase 2012. 

Af Karen Lund

Der blev sunget med, grinet og klap-
pet blandt de 110 elever fra 3. årgang 
på tre Aarhus-skoler, da to grupper af 
studerende fra Det Jyske Musikkonser-
vatorium onsdag den 12. september 
dystede om elevernes og juryens gunst.

Konkurrencen var arrangeret i 
samarbejde mellem LMS og Det Jyske 
Musikkonservatorium, og vinderne får 
den 11. oktober chancen for at optræde 
på Musik i Tide Showcase, hvor der kom-
mer gæster fra hele Danmark samt de 
øvrige nordiske lande.

Herudover får vindergruppen også 
arrangeret fem skolekoncerter i løbet 
af foråret.

Som publikum havde LMS i samarbej-
de med Børnekulturhuset Aarhus invite-
ret 3. klasse fra henholdsvis Grønløkke-
skolen, Hasle Skole og Engdalsskolen.

De hårde dommere
Publikum skulle efter koncerterne 
stemme på deres favoritgruppe, og der-
udover skulle et fagpanel fungere som 
den beslutningsdygtige jury.

I juryen sad tre KulturCrew-elever 

Kampen om showcasen

Det var en tæt afgørelse, da der den 
12. september skulle findes en grupe 
studerende, til at spille på Musik i Tide 
Showcase 2012.
Foto: Christian Brandt

fra Skanderborg Kommune, koncertdi-
rektør hos LMS, Ebbe Høyrup, børnekul-
turkonsulent fra Skanderborg Kommune 
Benedicte Anderssen, udviklingsleder 
fra Det Jyske Musikkonservatorium 
Astrid Elbek og Vibe Thorhauge Ryom, 
som er leder af produktion og lyd også 
på Det Jyske Musikkonservatorium.

Forunderlig koncert
Konkurrencen blev åbnet af trioen Ælla 
Bælla med koncerten ”Almas Forunder-
lige Fredag”.

Her fortalte de gennem tegninger, 
sang og musik historien om pigen Alma, 
og med hjælp af kontrabas, mandolin, 
tværfløjte og percussioninstrumenter 
fulgte publikum med Alma i skole, cirkus 

og hjem i seng.
Næste indslag startede i bedste 

eventyr stil. Ind marcherede to sort-
klædte musikere - en fløjtenist og en 
klarinettist - med lilla skulderpuder 
og skråhatte, og efter dem fulgte en 
fin prinsesse, der særligt fik pigerne 
blandt publikum til at strække hals.

Klassisk makværk
Trio MaCHværk, kaldte de tre sig, og 
gennem klassiske klassikere med blæ-

Ælla Bælla var første 
musikgruppe på scenen ved 
konservatoriets konkur-
rence.
Foto: Christian Brandt



Pop-Pilot er Danmarks første musiklejr for piger, hvor de kan vise deres  musikalske talenter og lære at 
spille på forskellige instrumenter. Og der er brug for det, for i Danmark er der ikke særlig mange piger, 
der spiller på instrumenter.
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Ælla Bælla
Kan ses kl 14 og kl 15  i lokale 
226 / Falken.

Gruppen består af tre studeren-
de ved Det Jyske Musikkonserva-
torium: 
Louise Dyrsø Larsen 
Michell Smedegaard Boysen 
Simon Alsing Busk

Trio MaCHværk 
med deres 
spændende 
koncerteventyr 
om Prinsessens 
fødselsdag.
Foto: Christian 
Brandt

seinstrumenter, sang og fortælling, tog 
de eleverne med ind i et eventyr, hvor 
den smukke prinsesse fandt sin prins 
og siden mistede ham igen til sin onde 
faster.

Og ak, netop som det ulykkelige 
skete, at prinsen blev tryllet væk, måtte 
trioen stoppe koncerten, fordi der kun 

var afsat 20 minutter til hver gruppe.
”Det er en cliffhanger,” afslørede 

sanger og fortæller Maria Bordinggaard 
Ghahremani med glimt i øjet efterføl-
gende:

”Vi håber, de nu stemmer for os, 
så vi kan komme ud på deres skole og 
fortælle historien færdig.”

Og stemt blev der, men desværre 
for Trio MaCHværk endte de fleste 
elevstemmer hos den første trio, og det 
blev afgørende for juryen, der havde 
mange rosende ord til begge grupper, 
og derfor til sidst lod elevernes indfly-
delse blive tungen på vægtskålen.

Af Emma Poort Nielsen og Laura Kron-
berg Arentsen

Pop-Pilot startede i USA, det hed Girls 
Rock Camp, men senere hen tog Sverige 
ideen, og det skiftede navn til Popkollo. 
I Danmark hedder det nu Pop-Pilot, fordi 
det er et pilotprojekt – det er den før-
ste musiklejr for piger i Danmark – og 
fordi Pop er et synonym for musik. 

Det er vigtigt at vide, det ikke kun er 
drenge, der kan spille på for eksempel 
bas og trommer, piger kan også spille 
på det.

Maja Adjoabaidoo, projektassistent 
på Pop-Pilot-arrangøren Rosa – Dansk 
Rocksamfund, siger: ”Det er bare vigtig 
at få ind i pigers tankegang, at det 
er okay, at piger også spiller musik, 
selvom det måske altid er drenge, der 
spiller trommer eller tager bassen. Vi 
vil vise at det kan piger altså også.”

Pigede Pop-Piloter

Baggrunden for initiativet er, at der 
ikke er nok piger der spiller på instru-
menter. Hvis piger beskæftiger sig med 
musik, er det som regel kun med sang.

Til  Pop-Pilot starter de med et fæl-
les nummer som er sangen ”Ensom” 
med Medina. Derefter går de ud og laver 
deres egne musiknumre.

Det er tyve piger i alderen 13-16 år 
der er med.

”De fleste har set det igennem deres 
forældre, fordi der har været en artikel 
i Politiken og andre stedet om Pop-
Pilet.”

Pop-Pilot handler om at man skal 
have det sjovt, men et af formålene er 
også at prøve nye instrumenter.

”Hvis man nu har spillet guitar før så 
kan det være man skal prøve trommer i 
stedet for,”

fortæller Maja Adjoabaidoo, som selv 
er sanger og sangskriver.

I fremtiden håber arrangørerne af 
Pop-Pilot på, at det bliver en succes, og 
at det kommer igen næste år. 

Men der kan også gøres flere ting, 
for at få flere piger til at spille musik, 
siger Maja Adjoabaidoo:

”Kommunerne kan jo starte med at 
stille øvelokaler til rådighed og måske 
mere gratis undervisning for bands.”

Maja Adjoabaidoo ville ønske hun selv 
som teenager kunne have deltaget i 
Pop-Pilot. Foto: Emma Poort Nielsen
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Af Nanna Meilholm Christiansen

“Vi vil gerne have, at vores musik får 
folk til at stoppe op. Der er noget musik, 
der bare går ind af det ene øre og ud af 
det andet, men vi vil gerne have, at folk 
reagerer på vores musik. Om de så vir-
kelig godt kan lide det eller hader det, 
så elsker jeg at få den der reaktion,” 
fortæller den 28-årige sangerinde Tine 
Fris, der udgør en femtedel af gruppen 
Postyr Project.

”Vi vil gerne skabe lidt postyr, ruske 
lidt i folk,” forklarer hun om gruppens 
valg af både navn og genren, som er 
sang blandet med elektroniske lyde og 
computereffekter.

”Vi kommer fra korverdenen, men vil 
gerne vise, at der er mere til vokalmusik 
end de klassiske 30-mand store kor. 
Man kan bruge stemmen på så mange 
måder, og vi er især vilde med de kon-
traster der er mellem den bløde sang 
og de kantede lyde fra computeren,” 
fortæller Tine Fris, mens hun understre-
ger sine pointer med fagter og sang.

Stemmen som instrument
Postyr  Projekt har i denne omgang 
valgt, at målgruppen for deres koncert 

Postyr skaber postyr

Postyr Project
Postyr Project udspringer af ko-
ret Vocal Line og har eksisteret i 
omkring tre år.

Gruppen består af sangerne: 
- Anders Hornshøj
- Andreas Bech
- Kristoffer Fynbo Thorning
- Line Groth
- Tine Fris

Du kan høre Postyr Project kl. 
9.30 i Kammersalen

”Vi glæder os rigtig meget til at 
afprøve det nye gear,” forklarer bas-
sanger Kristoffer Fynbo Thorning, mens 
han begejstret viser billeder af den nye 
boks, der skal spille de elektroniske 
lyde i sangene.

”Og så er vi meget spændt på, at se 
hvor hurtigt vi kan stille vores ting op, 
for hvis vi skal spille på skoler tidligt 
om morgenen, må det ikke tage for lang 
tid,” afslutter han.

Når de fem musikere fra Postyr Projekt går på scenen, er det med det mål at skabe postyr, og ruske op 
i folk med nyskabende musik fuld af kontraster. 

skal være mellemtrinnet. Kristoffer 
Fynbo Thorning fortæller:

”Vi føler, at vi laver noget ung-
dommelig musik, selvom vores musik 
egentlig er interessant for alle alders-
grupper.” 

Tine Fris forklarer, hvorfor deres 
musik er væsentlig for mellemtrinnet:

”Vi vil gerne vise, at stemmen er et 
instrument og samtidig vise dens mu-
ligheder. Jeg synes, at det er vigtigt for 
børn i den alder at synge, men måske 
især drenge er lidt blufærdige, når det 
kommer til det. Derfor har de muligvis 
brug for en rollemodel, og det kunne jo 
være Andreas, Anders eller Kristoffer.”

Ny teknik
Tine Fris og Kristoffer Fynbo Thorning 
ønsker at opnå reaktioner ved showca-
sen og fortæller:

”Vi håber selvfølgelig, at der er 
nogle nye mennesker, der får øjnene op 
får Postyr og måske får lyst til at hyre 
os. Showcasen er jo lidt som et slags 
udstillingsvindue, en måde at introdu-
cere os selv på.” 

Postyr Projekt har desuden investe-
ret i ny teknik til koncerten på showca-
sen.

Postyr Project er en 
aarhusiansk gruppe, 
og de glæder sig til at 
indtage musikkonser-
vatoriet, hvor de fire af 
dem er uddannet.
Tine Fris er nr. to fra 
venstre, Kristoffer 
Fynbo Thorning nr. to fra 
højre.
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Det eventyrlige middelal-
derband Virelai spillede i 
musikhuset i torsdags. De tog 
publikum med på en eventyrlig 
rejse, 600 år tilbage i tiden.

Af Emma Poort Nielsen 

Middelalderbandet Virelai, spillede på 
Showcasen i Musikhuset i torsdags.

Virelai bruger mange forskellige og 
anderledes instrumenter. For eksempel 
drejeliren, som minder om både en gui-
tar og et klaver, og claclas, som er nogle 
små bronze instrumenter, der ligner 
mini-tallerkener, som man kan sætte på 
fingrene og klikke mod hinanden. 

Bandet består af Jacob Lund, Mia 
Guldhammer, Martin Seeberg og Søren 
Hammerlund.

Et skønt, historisk navn
Virelai betyder skønheden ved musik, 
dans og poesi.

Bandet fandt på navnet, fordi de 
havde set det i en stor bog, hvor der 
stod en hel masse hverdagsord fra mid-
delalderen, og så skulle de finde to ord, 
og så syntes de, virelai lød rigtig godt. 

Vi bliver ved
Musikerne i Virelai har altid været 
interesserede i middelaldermusik, og de 
synes det lyder eventyrligt. 

”Jeg tror, vi bliver ved med at spille i 
rigtig lang tid, for vi har det så hygge-
ligt med det. Vi synes, det er sjovt, og vi 
møder så mange søde mennesker og så 
mange søde børn. Jeg tror, vi bliver ved 
til vi segner,” fortæller Mia Guldhammer.

Søren var ham, som startede det 
hele, og bandet har været til i 13 år. 

Søren og Martin har spillet sammen i 
10 år, Mia har været med i tre-fire år og 
Jacob har været med i halvandet år.

De syntes også middelalder musik 
har meget eventyr i sig, og det er dejlig 
glad og også lidt kraftfuld musik, og de 

Eventyrlig middelalder-
musik 

er inspirerede af gamle eventyr.

Eventyrlig musik og sanghittet
Et af de eventyrlige hits er en sang som 
hedder ”Ulven, Haren og Ræven.”

Det nummer er et hit, når man spil-
ler middelaldermusik, og Mia elsker 
sangen.

”Mia bliver aldrig træt af at synge 
den sang. Det er ligesom Lars Lilholt 
med ”Kald det kærlighed”, den må han 
heller ikke blive træt af at synge, for 
den vil alle folk altid høre,” fortæller 
Martin Seeberg.

I de forskellige lande er der forskel-
lige meninger om sangen. Der er nogle, 
der mener den handler om at gøre grin 
med fine folk, som om de var en ræv, en 
ulv og en hare.

Martin Seeberg siger dog:
”For os handler den om, at selvom 

man er forskellige, kan man godt tage 
hinanden i hænderne og danse sam-
men.”                        

 
Gadefest og eventyrligt tøj
Til koncerterne har Virelai middelalder-
tøj på.

Det gør, at man kommer til at tænke 
på eventyr, og man kan fornemme, at 
det er middelalder.

De kan for eksempel have sko på 
med nogle små træklokker og armbånd 
med nogle små guldklokker. 

Når Virelai spiller på gaderne, kom-
mer der tit folk hen og vil danse med. 
Der kommer også nogle gange hjemløse 
og vil danse med, så man kan sige, at 
Virelai er et forbillede for mange men-
nesker.

Mia Guldhammer siger:
”Der sker bare altid et eller andet 

sjovt. Nogle gange, når vi har spillet en 
koncert, stiller vi os ned på gaden og 
spiller, og tit kommer der så alle mulige 
mennesker, og pludselig danser de alle 
sammen til vores musik. Det er rigtig 
sjovt og sådan lidt magisk.”   

Børnene var opslugt 
Til koncerten i torsdags var børnene 
helt opslugt af gruppens musik og 
optræden.

De dansede også med og var glade. 
Virelai er meget åbne, de syntes at 

alle skal have lov til at danse og synge, 
så der ikke kun er én der står og synger 
eller danser.

Til koncerten, da Søren Hammerlund 
tog sin drejelire op, var der en dreng, 
der sagde:

”Årrh det ligner et kampskib.”
Så børnene var også meget glade og 

fascinerede. 

Virelai består af fra vesntre Søren Hammerlund, Mia Guldhammer, Martin Seeberg 
og længst til højre er gruppens nyeste medlem, trommeslager Jacob Lund.
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Af Nanna Meilholm Christiansen

Da klokken nærmede sig 14.00, havde 
publikum efterhånden fyldt lokale 226 
op, og da alle stolene var optagede, 
blev gulvet udnyttet som siddepladser.

Allerede fra koncertens start, blev 
der vippet med fødderne og klappet 
i takt til musikken blandt tilhørerne, 
endda før de var blevet bedt om det af 
musikerne.

Der blev sunget kraftigt med på 
sangene, og selvom forestillingens 
målgruppe er indskolingen, blev de mu-
sikalske indslag modtaget med smil og 
latter af de næsten udelukkende voksne 
tilskuere, der rejste sig op og skrålede: 
”Skralderallerappenskralde”.

Det sjoveste i verden
Gruppen fortalte efter koncerten, at de 
var meget glade for det medlevende 
publikum.

”Formålet med vores musik er helt 

Ælla Bællas forundelige 
koncert

mange mennesker på,” forklarer Michell 
Smedegaard Boysen. 

Fra opgave til koncert
Ælla Bællas koncert ”Almas Forunderli-
ge Fredag” er en blanding af oplæsning, 
musik og nye børnesange.

Historien om Alma, børnesangene 
og illustrationerne dertil er lavet af 
Ælla Bællas sanger og fløjtenist, Louise 
Dyrsø Larsen.

”Projektet startede tilbage til min 
bachelor, hvor mit projekt var at lave et 
oplæg, der kom til at hedde Almas For-
undelige Fredag. Senere tænkte vi, at vi 
kunne videreudvikle det til en forestil-
ling,” siger Louise Dyrsø Larsen.

Musikken er lavet af Simon Alsing 
Busk.

”Inspirationen til musikken kommer 
fra et slags drømmeunivers, men også 
fra andre steder – det kommer an på, 
hvad det er for noget musik, man skri-
ver,” forklarer han. 

Der blev klappet, stampet i jorden og sunget med da Ælla Bælla optrådte med koncerten Almas Forun-
delige Fredag, på trods af at der kun var ét eneste barn til stede.

banalt faktisk bare at gøre os selv 
glade, men ikke mindst også at glæde 
andre,” fortalte et af gruppens medlem-
mer, Simon Alsing Busk.

”For mig helt personligt er den ople-
velse at stå på scenen og spille musik 
bare det sjoveste i verden,” fortæller 
Simon Alsing Busk, og gruppens kon-
trabassist Michell Smedegaard Boysen 
tilføjer:

”Ja, og alle de reaktioner vi får.” 

Betydningsfuld sejr
Da der for omkring en måned siden blev 
afholdt en konkurrence ved Det Jyske 
Musikkonservatorium, var det Ælla 
Bælla der løb af med sejren og præmi-
en, der var at få lov at spille ved Musik i 
Tide Showcase 2012.

”At vinde den her konkurrence 
betyder blandt andet, at vi får noget 
eksponering, vi ellers ikke ville have 
fået, og jeg tror umiddelbart, at det er 
en rigtig effektiv måde at komme ud til 

”Jeg har et maleri derhjemme, hvor der står ella e bella som på italiensk betyder smuk pige, og det er så blevet til Ælla Bælla,” 
fortæller Louise Dyrsø Larsen om gruppens navn. Foto: Christian Brandt
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Kammersalen var torsdag formiddag 
fyldt op til bristepunktet, da Postyr 
Project holdt deres showcase-koncert.

Der stod stole klar, men da de var 
fyldt, måtte de mange mennesker, der 
stadig strømmede ind, fordele sig rundt 
i det mørke rum for at finde ståpladser.

Da Postyr Project gik i gang, var 
publikum opmærksomme og lyttende, 
og bandet formåede at holde deres 
koncentration hele koncerten igennem. 
Børnene, der sad på gulvet forrest, sad 
som tryllebundet og kiggede intenst på 
musikerne.

Farverig elektronik
Allerede efter første sang henvendte 
Postyr Projects baryton, Anders Horns-
høj, sig til børnene.

”Jeg så, at der var nogen der pegede 
herover, og det her er den vi bruger til 
at spille alle lydene igen,” forklarede 
han, mens han bevægede sig over mod 
den store boks der stod i siden af sce-
nen, tilsluttet til et hav af ledninger.

Elektroniske 
honningstemmer
Bløde stemmer, hård elektronisk musik og masser af rytmik. Når 
Postyr Project optræder, er det med alle de elementer, og publikum 
svarer igen med høje klapsalver og brede smil. 

Af Nanna Meilholm Christiansen

Da han senere i koncerten vendte 
tilbage for at snakke om gruppens tek-
nologi, var det med farver indblandet.

”Den her optager vores stemmer, 
og så kan I se, at der lyser en farve op, 
når vi afspiller lyden igen,” sagde han, 
mens han pegede på fire elektroniske 
bokse der indimellem lyste enten grønt, 
rødt eller blåt, og samtidig afspillede en 
optaget lyd af gruppens stemmer.

På den måde blev lydene sat sam-
men til et helt nyt stykke musik.  

Rytmik på scenen
De fem sangere bevægede sig entu-
siastisk rundt på scenen, og med små 
dansetrin blev sangene gjort levende og 
festlige.

Da bandet havde sunget sangen ”Go! 
Don’t stop”, blev der blandt publikum 
hvisket til sidemanden med smil på læ-
ben, og mens tilskuerne gik ud af salen, 
kunne man høre udbrud som:

”Hvor var de bare gode!”

Det sagde publikum
Af Nanna Meilholm Christiansen, Laura 
Kronberg Arentsen, Emma Poort Nielsen 
og Marie Lende

Stine Holm Snog
10 år
4.C
Engdalsskolen

Hvad synes du om koncerten?
”Koncerten var rigtig god og spæn-
dende. Det var meget anderledes med 
teknikken, det kunne jeg rigtig godt 
lide.”
Kunne tænke dig at se dem igen?
”Ja, på et andet tidspunkt. Jeg kunne 
nemlig rigtig godt lide de sange de 
lavede.”

Valdemar Højlund 
10 år
4.C
Engdalsskolen

Hvad synes du om koncerten?
”Jeg kunne rigtig godt lide det tekniske, 
men det lød også godt når de bare sang 
med deres stemmer.”
Kunne tænke dig at se dem igen?
”Ja, især det rytmiske. Det rytmiske var 
det fedeste.” 

Beyza Nuriye Øzer
4.C
Engdalsskolen

Hvad synes du om koncerten?
”Den var rigtig god og anderledes fordi 
der var så mange forskellige toner.”
Kunne tænke dig at se dem igen?
”Ja, det kunne være sjovt.”

Sara Aagaard
10 år 
4.c
Engdalsskolen

Hvad synes du om koncerten?
”Den var god, fordi de både brugte 
stemmerne og teknik .”
Kunne tænke dig at se dem igen?
Ja, fordi koncerten var rigtig god. 
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HeartBeat:

Vi kan ikke 
lade være
De glade drenge fra HeartBeat 
var et stort hit på showcasen 
med alle deres spande og 
tønder.

Af Laura Kronberg Arentsen

HeartBeat har spillet sammen hele 
deres liv og elsker det, de laver. De 
dannede først selve gruppen for tre år 
siden.

”Jeg havde en vision om at starte at 
band med tre andre,” siger Nils Kløve-
dal, som var den som startede Heart-
Beat.

Hånden på hjertet
Navnet HeartBeat betyder, at de følger 
deres hjerter, og at de brænder for det, 
de laver.

”Hånden på hjertet,” siger drengene 
og lægger hånden på deres hjerter.

”Vi er bedste venner, og ærlighed er 
vigtigt for os,” siger Nils Kløvedal.

Fire bulderbasser
HeartBeat elsker at slå på ting.

”Vi kan ikke lade være,” siger Søren 
Monberg.

De elsker sjov og ballade, og mange 
af deres fejl bliver brugt i deres show.

”Vi brænder for det,” siger Søren 
Monberg og fortsætter:

”Der er nok nogle bulderbasser gemt 
i os.”

Tre ord er ikke nok 
Beder man HeartBeat om at beskrive 
deres musik med tre ord, svarer de:

”Kun tre ord?”
Drengene kan næsten ikke stoppe 

med at finde på ord.
”Hvis vi skal beskrive vores musik 

med tre ord, skal det nok være skuespil, 
venskab, dynamisk, energisk, humor, 
glimt i øjet, kreativitet og synergi,” 
byder de på skift ind, hvorefter Søren 
Monberg udbryder: ”Leg.”

Til sidst vælger drengene dog or-
dene begejstring, leg og dynamisk.

Fra chips til tandbørster
HeartBeat kan spille på alt.

”De mest eksotiske ting, vi kan spille 
på, er nok chips, borde, flasker, papir, 
rør, foderspande og vores egne kroppe 
altså body beat,” fortæller drengene.

Og det er ikke kun til koncerterne, de 
spiller på alt, selv i deres hverdag spil-
ler de på ting.

”I vores hverdag spiller vi jo for 
eksempel også på tandbørster.”

Nye idéer
Da gruppen opstod, havde de kun et 
nummer at spille, så de blev nød til at 
takke nej til flere tilbud, da det ville 

være for pinligt kun at spille et nummer, 
men nu bliver HeartBeat ved med at 
finde på nye idéer.

Midt under interviewet dukker endnu 
en idé op om, at de skal bruge tandbør-
ster i deres forestilling.

”Så kunne vi stå og børste tænder 
og lave rytmer ud af det,” siger en af 
drengende og en anden udbryder:

”Det var da en vildt god idé.”
HeartBeat har også valgt at sno sig 

uden om talentkonkurrencer som X-
factor og Talent

”Vi vil heller selv bygge vores talent 
op langsomt,” siger drengene.

Behøver ikke dyr guitar
HeartBeat håber, de kan give børnene 
en god oplevelse med hjem. 

”Vi håber børnene finder ud af, at 
man ikke behøver en dyr guitar for at 
kunne spille musik,” siger de og tilføjer:

”Og så håber vi, at de smiler, når de 
går hjem.”

HeartBeat består af: Nils Antonio Kløvedal, 
Morten ”Bertram” Monberg, Thomas Hansen 
og Søren Brandt Monberg

Søren Mondberg (tv.) 
og Nils Kløvedal (th.)
fortæller med hånden på 
hjertet, at der nok er et 
par bulderbasser gemt i 
dem og de andre to med-
lemmer af HeartBeat.

Foto: Laura Krongberg  
Arentsen og Nanna Meil-
holm Christiansen
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Da de fire spilleglade drenge 
fra HeartBeat gav koncert i Det 
Jyske Musikkonservatorium var 
alle børnene var begejstrede for 
alle de mange rytmer og lyde 
som drengene frembragte. 

Af Laura Kronberg Arentsen

Lige fra starten af koncerten, da Kultur-
Crewet opfordrede publikum til at råbe 
”HEARTBEAT” for at vække den sovende 
gruppe, var alle – selv de voksne – med.

Opfindsomme drenge
Gruppen fik alle til at klappe med i de 

HeartBeat stjal 
alles hjerter 

små scener, der blandede skuespil, mu-
sik, lyde og bevægelser, og ofte lød der 
højlydte grin fra publikum over drenges 
påfund. 

Børn som voksne kom med impone-
rede udbrud da HeartBeat-drengene 
startede en trommebattle på små 
spande, og de fandt større og større 
tønder frem til at spille på.

HeartBeat viste nemlig, at de kan 
spille på alt lige fra papir og egne 
kroppe til borde og tønder. 

Autografer til alle
Børnene var godt underholdt fra start 
til slut og havde svært ved at sidde 

stille uden at tromme med, og én efter-
lignede trommerytmerne på sin vens 
ryg. 

Børnene var så begejstrede, at de 
straks efter koncerten strømmede hen 
for at få musikernes autograf.

En af drengene sagde:
”Det var ikke godt, det var mega-

godt.”

Næstved bliver den næste
Musik i Tide Festivalen 2013 
bliver holdt i Næstved, hvor de 
glæder sig meget.

Tekst og foto af Emma Poort Nielsen  og 
Laura Kronberg Arentsen

Lis Olsen er børnekulturkonsulent og 
leder af børnekulturhuset i Næstved 
Kommune.

Hun håber næste års festival kom-
mer til at køre på skinner.

”I år er der tempo på, men til festiva-
len næste år kommer der 10.000 børn 
og derfor også flere koncerter,” fortæl-
ler Lis Olsen.

Næstved Kommune interesserer 
sig for børnekultur og til festivalen vil 
gæsterne kunne høre mere om Næstved 
og få byen vist frem.

Til festivalen kommer der også 
internationale gæster, for Næstved 
Kommune får besøg fra andre lande for 
eksempel deres venskabsby Japan. De 
får også besøg fra Grønnegade Ka-

serne, som er et kulturcenter. Næstved 
Kommune mener, at alle børn skal 
kunne udvikle sine erfaringer inden for 
kultur.

Derfor passer skolekoncertfestiva-
len godt til byen.

Lis Olsen siger: ”Det betyder rigtig 
meget, man får en fælles oplevelse. Det 
er en vigtig del at folk møder musikken.”

Lis siger også, at de satser me-
get på, at der kommer KulturCrew fra 

Næstved næste år, fordi det ønsker de 
meget. For Næstved er det nemlig vig-
tigt med læring og at man tør stå foran 
andre folk og præsentere. Det er også 
vigtigt, at man er med, altså at man er 
inddraget.

Lis Olsen vil gerne have lov til at sige 
at: ”vi glæder os rigtig meget. Meget 
stor velkommen til alle. Vi håber vi kan 
skabe nogle gode dage. Og alle er i gang 
og vi har godt styr på det.”

Lis Olsen er glad for at 
kunne byde velkommen 
til Musik i Tide Festival i 
Næstved 2013.
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Tekst Karen Lund
Foto Christian Brandt

LMS - Levende Musik i Skolen vil gerne 
sige stort tak til alle deltager på Musik i 
Tide Showcase 2012.
En særlig tak skal lyde til samarbejds-
partnerne Det Jyske Musikkonservatori-
um og Børnekulturhuset Aarhus og ikke 
mindst til de fantastiske KulturCrew, 
der var med til at få dagens mange 
opgaver og oplevelser til at glide.

På gensyn til Musik i Tide Festival 2013, 
som afholdes den 6.-8. oktober i Næst-
ved. 

På gensyn i 2013
Kulturrådmand Marc Perera 
åbnede showcasen torsdag 
morgen, mens Lis Olsen, 
børnekulturkonsulent i 
Næstved Kommune, som er 
vært ved næste års festi-
val, rundede showcasen af 
torsdag aften.

I alt havde showcasen besøg af omkring 
250 børn, 150 voksne gæster repræsen-
terende 32 kommuner og 84 musikere 
fordelt på i alt 18 grupper, som gav til 
sammen 24 koncerter.

De 22 KulturCrew-elever 
var en stor hjælp både som 
værter, teknikere og jour-
nalister under showcasen.


