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Gm Nyt - April 2019 
 
Foråret er over os... 
og der sker rigtig mange ting i Musikskolen. På fredag den 5. april danner Messiaskirken rammen 
for Musikskolens store forårskoncert. Derudover nærmer vi os tiden for de traditionelle skole- og 
forårskoncerter. Se mere på Musikskolens hjemmeside. 
 
Fredag den 5. april er også sidste frist for gentilmelding til den kommende sæson 2019/2020 for 
elever, der gerne vil fortsætte i Musikskolen. Gentilmelder man sig rettidigt, er man sikker på at 
beholde sin plads til næste år. 
 
I dette nummer af GM nyt kan I læse om nogle af de nye fag, som vi udbyder i den kommende 
sæson. Og så er vi stolte af at have en elev med i semifinalen i X Factor på TV2. Det kan I læse 
mere om i nyhedsbrevet.  
 
Jeg ønsker jer alle et dejligt forår. 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Clausen 
Musikskoleleder 

 
Gentilmelding til sæson 2019 / 2020 
Gentilmelding til sæson 2019/2020 åbnede den 15. marts. Hvis du ønsker at fortsætte i Musikskolen, 
skal du gentilmelde dig. Bemærk, at dette både gælder elever, der er i undervisning i indeværende 
sæson, og elever som står på ventelisten.  
 
Gentilmelder du dig dit nuværende fag, er du garanteret en plads. Ønsker du at skifte fag, kan du 
opleve at komme på venteliste.  
 
Hvis du ikke gentilmelder dig til næste sæson, vil du være frameldt Musikskolen den 7. juni 2019. 
 
Fredag den 5. april lukker gentilmeldingen til sæson 2019/2020. Det er vigtigt, at du overholder 
fristen, da du ellers vil miste den prioritering, du har nu ved tildelingen af pladserne til næste sæson.  
 
Omkring 1. juli vil du få en email med info om din undervisning/evt. venteliste.  
 
Har du spørgsmål til gentilmeldingen, er du velkommen til at kontakte musikskolens kontor på 
musikskolen@gentofte.dk  
 
Udvidet tid 
Særligt talentfulde og engagerede elever kan ansøge om at få udvidet tid. Med udvidet tid får eleven 
35 minutters undervisning pr. uge. i det ønskede fag. Eleven skal indstilles af sin lærer. Udvidet tid 
tildeles i et begrænset antal.   
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Tildelingen af udvidet tid gælder kun et år ad gangen. Det betyder at også elever, som får udvidet 
tid i indeværende sæson, skal huske at ansøge igen, hvis de ønsker udvidet tid i den kommende 
sæson.  
 
Ønsker du udvidet tid i den kommende sæson, skal du huske at ansøge senest den 21. maj. 
Ansøgningsskema finder du på hjemmesiden under ”priser”. Ansøgning om udvidet tid er kun gyldig 
med lærerunderskrift samt forældre/værge underskrift. 

 

 

Nye fag i sæson 2019/2020 
Musikskolen tilbyder flere nye fag i den kommende sæson 
2019/ 2020. Du kan altid tilmelde dig nye fag via din egen 
side i speedadmin.  
 
For de 5 – 6 årige børn tilbyder vi ”Syng, leg og lyt” 
Holdet er for de ældste børnehavebørn (børn født 2014) og for 
elever i 0. klasse (børn født i 2013), og henvender sig til elever, 
der synes, det er sjovt at fokusere og ”nørde” med fordybelse 
i musik i børnehøjde - en fordybelse, der føles som en 
oplevelse og en leg. Holdet er ligesom ”Hop, spil og ballade” 
uden forældredeltagelse.  
 
Til ”Syng, leg og lyt” lærer eleverne at forstå og lytte til musik 
gennem bevægelse, sang, lytning og visuel træning til spirende 
nodelæsning. Børnene lærer også om musikkens udtryk – er 
den glad eller ked af det? Kraftig eller svag? Og vi synger 
kendte danske sange og børnesange. Med afsæt i klassiske 
stykker arbejdes der med drama, krop og bevægelse.  
 
Vi vil møde den inspirerende Mr. Rob, som lærer os at huske tonerhøjder på samme måde, som vi 
kan huske farver, og langsomt lærer vi at se tonerne, når de skrives som noder.  
 
Vi vil lege med lyd på klokkespil, tambouriner, tromme, pentaton marimba og triangel, hvor vi øver 
os i at spille i takt og rigtigt tempo til sange, som vi synger. Vi vil på fantasirejser ligge med 
fleecetæpper på gulvet med lukkede øjne, mens der afspilles rolige klassiske værker som f.eks. Air 
af Johann Sebastian Bach og der fortælles en historie samtidig, der passer til musikken. På denne 
måde udvikler vi vores evne til at lytte. Det er samtidig en dejlig måde at afslutte timen på, hvor 
man får en mulighed for at blive helt afslappet og finde ro. 
Holdet ligger torsdag eftermiddag og oprettes med min. 10 tilmeldte.  
 
Vi tilbyder fortsat hop, spil og ballade for de store børnehavebørn mandag eller lørdag (børn født i 
2014 og 2015).  
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Bigband – for øvede elever 
Spiller du et blæseinstrument, slagtøj, el-bas, el-guitar eller klaver, og er du skarp på dit instrument, 
så er Musikskolens nye bigband måske noget for dig.  
 
Her er et band for dig, der har lyst til at spille jazz/funk i et orkester med blæsere og rytmegruppe, 
og hvor der er rig mulighed for både at spille sammen med andre, og at arbejde som solist med 
improvisation. Instrumentalmusik er ligesom vegetarmad – der skal godt med krydderier til i form 
af flotte hornarrangementer, seje soloer og en rytmegruppe, som svinger. Man skal kunne læse 
noder / akkorder / have særligt godt gehør for at deltage, til gengæld garanterer vi nogle svedige 
arrangementer. Og du vil helt sikkert opleve, at du udvikler dig på dit instrument. Vi forventer god 
mødedisciplin, og at du møder velforberedt hver gang. Vi skal optræde flere gange i løbet af 
sæsonen.  
 
Hvis du synes, at bigband lyder som noget for dig, skal du tale med din lærer samt tilmelde dig via 
din side i speedadmin. Holdet skemalægges medio juni måned.  
 
Ukulele 
Som noget nyt tilbyder Musikskolen også ukulele. Ukulelen er et 4-strenget strengeinstrument i 
slægtskab med guitaren. Ukulelen har de seneste år opnået stor popularitet, bl.a. som 
akkompagnement instrument til sang. Ukulelen findes i flere størrelse, som er stemt forskelligt. 
Ukulelen er et udpræget akkordinstrument og betragtes ofte som nemmere at lære at spille end en 
traditionel guitar. Du kan gå til ukulele fra 2. klassetrin.  
 
På Musikskolens hjemmeside www.kulturskolerne.dk kan du læse mere om de forskellige typer 
undervisning og fag som Musikskolen tilbyder.  

 

 

Forårskoncert i Messiaskirken fredag den 5. april kl. 19.00 

Fredag den 5. april kl. 19.00 – 20.00 danner Messiaskirken rammen for 
Musikskolens store forårskoncert. Her vil der være musikalske indslag fra 
både store og små ensembler. Traditionen tro samles alle korelever og 
synger et par sange sammen.  Vi glæder os også til, at musikskolens 
klassiske talentelever spiller bl.a. Astor Piazzolla. Blæsersammenspillet 
har i dette forår arbejdet med filmmusik herunder ”Harry Potter and the 
Goblet of Fire”, som vil være en del af deres bidrag til temakoncerten. 
Derudover vil der være indslag fra blokfløjter, guitar, violin og 
klaverelever. Og så glæder vi os til, igen at høre kor og orkester spille 
projektuge versionen af "One Note Samba".  

Der er gratis entré og alle er velkommen.  
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Talentelev fra Gentofte Musikskole på vej mod finalen i X Factor 
Vi er glade og stolte af Benjamin Rosenbohm, som er godt på vej 
mod finalen i X Factor. Lige nu er der 4 deltagere tilbage i live shows 
og til semifinalen fredag den 5. april vil det vise sig om Benjamin 
kommer med i finaleshowet i Forum Horsens fredag d. 12. april.  

I fredags sagde dommer Thomas Blachman om Benjamins 
optræden: ”Du er meget finaleværdig, det kan alle se. Der er ingen 
tvivl om, at du kommer til at arbejde med musik altid. Du er en af de 
få.” Flotte ord! 

Benjamin har gået på Gentofte Musikskole siden 2014, heraf de 
sidste 2 år på talentlinjen med sang som hovedfag.  Gennem sine år 
på Musikskolen har han modtaget undervisning i sang, 
sangskrivning, guitar, el-guitar, hørelære, samt spillet og sunget i 
flere af Musikskolens bands.  

Vinderen af dette års X factor får en pladekontrakt hos Sony Music, et to ugers ophold i det legendariske 
Sonic Vista Studio på Ibiza samt spilletid på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg til august. 

Vi hepper på Benjamin. 

Fotokredit: Lasse Lagoni/TV 2.  
TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) 
 
 

Projektuge i Musikskolen 
I uge 9 blev der afholdt Brasil - projektuge på Musikskolen for alle elever fra og med skolealderen.  
Med projektugen vil Musikskolen gerne understøtte at eleverne indgår i faglige fællesskaber, at de 
lærer noget nyt, og at lysten hos eleverne til at spille sammen med andre stimuleres.  

Projektugen foregik igen i år på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8. Formålet med at samle 
undervisningen på Kulturskolerne er bl.a. at øge elevernes kendskab til Kulturskolerne, især de 
mange af Musikskolens elever som får deres faste undervisning på folkeskolerne.  

Tema for projektugen var ”Brasil”. Her nød Musikskolen godt af violinlærer Alexander Kraglunds 
store kendskab til, og erfaring med, den brasilianske musik. Alexander arrangerede således, i tæt 
samarbejde med skolens øvrige lærere, ”One Note Samba” for mellemtrinnet og de ældste 
musikskoleelever.  
De yngste elever sang, spillede og dramatiserede Janne Aagaards ”Zebrasamba”.  

Musikskolen vil gerne sige tak til alle de medvirkende elever for en god projektuge.  

 
 


