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God sommerferie 

Om en måneds tid går Musikskolen på sommerferie, og jeg håber, I har haft 
en god og udbytterig sæson med mange gode musikalske oplevelser. Vi kan 
se på vores gentilmeldinger, at vi ser rigtig mange af jer igen på den anden 
side af sommerferien, og det glæder vi os meget til.  

Her i slutningen af sæsonen er der mange koncerter både ude på skolerne og 
på Kulturskolerne, og jeg håber, at I vil benytte lejligheden til at tage familie 
og venner med til koncerterne, så et talstærkt publikum kan bakke op om 

elevernes optrædener. I kan læse mere om alle koncerterne her i denne sæsons sidste 
nyhedsbrev. 

Vi er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Sammen med bestyrelsen har jeg et 
stort ønske om at udvikle Musikskolen i en retning, som falder i tråd med nuværende og 
kommende brugeres ønsker og behov, så hvis nogen har idéer eller forslag til nye aktiviteter eller 
tiltag, er I altid meget velkomne til at kontakte mig på tlf.: 39985080 eller mail 
musikskolen@gentofte.dk.  

Vi har her i foråret gennemført undervisningsmiljøvurdering blandt eleverne, og de input vi har 
fået her, sammen med de input vi måtte få fra jer, vil vi arbejde videre med i ledelse og bestyrelse 
i en handleplan i første omgang for 2020 men også på længere sigt. Vores gældende handleplan 
ligger på vores hjemmeside https://kulturskolerne.dk/gentofte-musikskole/publikationer. 

Jeg ønsker jer en rigtig god sommerferie og på glædeligt musikalsk gensyn til august. 

 

Ulla Clausen 
Musikskoleleder 
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Nyt fra administrationen 
Gentilmeldingen for eksisterende elever til den kommende sæson lukkede den 5. april. Der er 
åbent for nytilmeldinger til Musikskolen hele sæsonen. Hvis du ønsker undervisning i sæson 
2019/2020 er fristen dog den 21. maj 2019. Selvom tilmeldingen foregår inden for fristen, kan vi 
desværre ikke garantere plads til alle elever. Bemærk at fristen for ansøgning til udvidet tid er den 
21. maj, og at fristen for ansøgning til søskenderabat og nedsat betaling er den 14. juni.   

Sæsonlængde  
Så er der ikke længe til, at Musikskolen går på sommerferie.  
Sidste undervisningsdag er fredag den 7. juni 2019 undtaget: 

- Rytmik for 0. klasse: Har sidste undervisningsgang i uge 18 eller 19. 
- Lørdagsrytmik: Har sidste undervisningsgang lørdag den 11. maj. 
- Hverdagsrytmik, Hop, spil og ballade, Spirerock, Musikkarrusel og sangloppekor: Mandags og 
tirsdagshold har sidste undervisningsgang i uge 22, og onsdags og torsdagshold har sidste 
undervisningsgang i uge 21.  
- Elever som får eneundervisning onsdag: Har sidste undervisningsgang den 29. maj.  
 
Bemærk også, at Musikskolen ikke har undervisning grundlovsdag onsdag den 5. juni.  
 
Besked om sæson 2019/2020 
Vi sender besked om sæson 2019/2020 pr. mail primo juli måned til både elever i undervisning 
og elever på ventelisten. Musikskolens kontor er åbent til og med uge 27. Kontoret har åbent 
mandag – torsdag kl. 10 – 15, samt fredag kl. 10 – 14, dog med kortere åbningstid i uge 27.  
 
 
 
 
Musikskoledage i Tivoli den 25. og 26. maj 
Gentofte Musikskole deltager igen i Musikskoledage i Tivoli. 
Musikskoledage i Tivoli er Danmarks eneste landsdækkende 
arrangement for alle landets musikskoler og musikskoleelever.  

Arrangementet strækker sig over en hel weekend med over 250 
koncerter overalt i Tivoli, og deltagerantallet har igennem de 
seneste år været støt stigende. Arrangementet gennemføres 
ved hjælp fra en stor, frivillig arbejdsgruppe.  

Koncerterne afholdes både på Tivolis egne scener, samt på til lejligheden opstillede special-
byggede scener. Weekenden giver gode muligheder for at se og høre, hvad musikskole-
undervisning kan føre til.  

I år skal sang- og korelever fra Gentofte Musikskole optræde i den gamle have. I anledning af 
Musikskoledagene skal de sammen med elever fra Høje-Tåstrup Musikskole synge i det store 
fælleskor ”Gi den Gas”. Koncerten foregår søndag den 26. maj i Lumbyesalen og alle er 
velkommen. Der skal betales indgang til Tivoli. Læs evt. mere på www.tivoli.dk  
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Koncert i Messiaskirken 

Stemningsbilleder fra Musikskolens flotte forårskoncert i Messiaskirken. Foto: Lars Knudsen 
 
 
 
 
Om talentlinjen 
I disse dage holder Musikskolen optagelsesprøve til 
talentlinjen sæson 2019/2020.  
 
Talentlinjen er et tilbud om undervisning til særligt motiverede 
og talentfulde elever i Musikskolen. Der går både klassiske og 
rytmiske elever på talentlinjen. På talentlinjen får eleverne 
mulighed for at dyrke og udvikle deres musikalske talent 
gennem intensiverende undervisningsforløb, og aktiviteter 
sammen med andre elever.  
 
Udover mere undervisningstid til hovedinstrument, får eleverne undervisning i et bi-instrument 
(ofte klaver), sammenspil samt teori og hørelære. Det kræver meget hjemmearbejde og 
engagement at være elev på talentlinjen, så eleven skal være indstillet på daglig grundig øvning, 
forberedelse til de øvrige fag samt en del koncerter og arrangementer i løbet af sæsonen. 
 
Musikskolens talentelever deltager også i talentprojektet i Kvintoratet sammen med elever fra 
Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk musikskoler. Herved får eleverne mulighed for 
undervisning sammen med andre elever på samme høje musikalske niveau som dem selv. 
Kvintoratets talentprojekt er støttet af Statens Kunstfond. 
 
Talentlinjen er for elever mellem 12 og 16 år. Du kan ikke tilmelde dig talentlinjen. For at komme i 
betragtning til en plads på talentlinjen skal du indstilles af din lærer. Talentlinien varer i tre år, og 
det er hensigten at når forløbet er afsluttet, er elevens spilleniveau svarende til optagelseskravene 
på konservatorieforberedende kursus (MGK).  
 
Du har mulighed for at høre Musikskolens talentelever spille koncert tirsdag den 21. maj kl. 19.30 i 
Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek.  
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Gentofte Musikfestival  
Vi glæder os til årets store musikfestival lørdag den 25. 
maj kl. 12 - 18 på Kulturskolerne.  
Dagen byder bl.a. på non-stop musik på to scener, 
workshops og lækker mad fra grillen.   
 
Musikskolens X Factor deltager Benjamin åbner Musik-
festivalen sammen med borgmester Hans Toft kl. 12.   
 
Musikskolen har traditionen tro flere bands som spiller 
på festivalen. Der er gratis adgang og alle er 
velkommen. Arrangementer er et samarbejde mellem Ung fritid, Gentofte Fritidscentre og 
Gentofte Musikskole, og det er støttet af kulturpuljen i Gentofte Kommune. 
 
Forårets koncerter: 
Foråret byder på flere koncerter i Musikskolen. Koncerterne er med til at afslutte sæsonen, og her 
kan resultaterne af sæsonens undervisning og øvetimer nydes. På nogle af folkeskolerne holder 
Musikskolen aftenkoncerter med de elever, som får deres undervisning der.  
  
På Kulturskolerne er koncerterne bygget op om de enkelte instrumentgrupper, og her er der 
stryger-, slagtøj-, blæser-, guitar-, blokfløjte - og sangkoncert. Klaverkoncerten foregår i 
Øregårdssalen på Hovedbiblioteket. Tal med din lærer om, hvorvidt du skal optræde til en 
afslutningskoncert.  
 
Talenteleverne har deres egen koncert på Hovedbiblioteket, hvor fokus især er på de elever, der 
afslutter Musikskolens tre årige talentlinjeforløb. Ved afslutningskoncerten er der 
diplomoverrækkelse til 3. års eleverne. 
 
Talentkoncert 
Tirsdag den 21. maj kl. 19.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek 
 
Afslutningskoncerter på Kulturskolerne  
Drumheadtz og Bsides: 
Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i store sal 
Guitarkoncert: 
Onsdag den 29. maj kl. 19.00 i store sal 
Sangkoncert: 
Mandag den 3. juni kl. 18 og kl. 19.30 i store sal 
Strygerkoncert: 
Tirsdag den 4. juni kl. 18. i store sal  
Blæserkoncert: 
Torsdag den 6. juni i store sal  
 
Afslutningskoncert på Gentofte Hovedbibliotek 
Klaverkoncert: 
Fredag den 7. juni kl. 17.00 i Øregårdssalen  


