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Nu er det forår…
Og dermed nærmer sæsonen i Musikskolen sig sin afslutning. Det betyder, at der er mange afslutnings-
koncerter både på folkeskolerne og på Kulturskolerne. Det er ved disse koncerter, at eleverne har mu-
lighed for at vise familie og venner, hvad de har lært i løbet af året. Der er altid en helt særlig stemning 
ved disse koncerter, og jeg kan kun opfordre jer til at møde talstærkt op og nyde elevernes resultater og 
bakke op om deres optrædener. 

Husk også talentelevernes afslutningskoncert mandag den 16. maj kl. 19.30 i Byens Hus. Her kan I ople-
ve eleverne fra alle tre årgange af talentlinjen, og vi overrækker diplomer til de elever, der er færdige med 
talentlinjeforløbet. Det er altid så  nt at se de unge folde sig ud, så læg vejen forbi, hvis I har mulighed 
for det.

Husk også Gento  e Musikfestival, som i år løber af stablen for 12. gang. På festivalen vil bands med 
musikere i alderen 10 til 20 år fra hele kommunen optræde i løbet af dagen på Kulturskolerne. Festiva-
len a  oldes lørdag den 18. juni kl. 12 – 18. Alle er velkomne som tilskuere – det er ikke kun for børn og 
unge.

Ellers kan I i dette nyhedsbrev bl.a. læse om den meget generøse donation, som Kulturskolerne står 
til at modtage fra Ny Carlsbergfondet. En skulpturhave med fem skulpturer af den internationalt aner-
kendte kunstner Tal R vil i fremtiden være det, der møder jer, når I ankommer på Duntzfelts Alle 8. Jeg 
er er meget stolt over projektet og utrolig taknemmelig for donationen. Vi forventer, at haven indvies i 
november 2022.

Tilmeldingsfristen for gentilmelding er passeret, så nu er det nye elever, der har mulighed for at melde 
sig til. Skulle du have glemt at gentilmelde dit barn og dermed sikre en plads, så kontakt kontoret sna-
rest på musikskolen@gento  e.dk

Ulla Clausen, musikskoleleder

Jeg håber, I har ha   et godt og udbytterigt musikskoleår og ønsker jer et dejligt forår og en rigtig god 
sommer. 

 I midten af juni bliver skemaerne lagt, og ca. 1. juli sender vi besked ud til alle tilmeldte, om hvorvidt de 
har fået en plads i Musikskolen eller er kommet på venteliste. 
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Generøs donation fra Ny Carlsbergfondet til skulptur-
have af Tal R ved Kulturskolerne

Fem skulpturer af den internationalt anerkendte kunstner Tal R i en sanselig have: 
Det vil i nær fremtid møde den, der lægger vejen forbi Kulturskolerne på Duntzfelts 
Allé i Hellerup, takket være en donation fra Ny Carlsbergfondet. 

Om Tal Rs skulpturhave
Den 300 m2 store skulpturhave har bænke, som inviterer ind fra gaden, og stier, der leder til havens 
nicher. Havens fem skulpturer kan opleves fra et væld af vinkler: Formsproget er uhøjtideligt og pe-
ger både bagud til en mere klassisk skulpturtradition og ind i en hverdag, hvor livet er i bevægelse og 
hvor der er plads til at fabulere – som på Kulturskolerne: En person bagvendt på en hest, en dreng i 
Adidas-bukser på vej, en danser, et fabeldyr og en skytte med bue og pil. Æbletræer i forskellige sorter, 
stiliserede enge, bænke og brudte hække skal både favne biodiversitet og understrege årstidernes for-
anderlighed. 

I dag ligger den smukke palævilla gemt væk bag en hæk, der ikke signalerer noget af det kunstneriske 
liv, der siden 2007 har foregået i huset med Gento  e Musikskole, Dramaskolen, Billedskolen og Forfat-
terskolen.

Men hækken er snart fortid, for en donation fra Ny Carlsbergfondet har gjort det muligt at transformere 
pladsen foran huset, så kreativiteten rækker helt ud på fortovet. Fem bronzeskulpturer af den interna-
tionalt anerkendte kunstner Tal R vil blive præsenteret i en 300 kvadratmeter stor sanselig have, hvor 
hække i forskellige højder vil skabe lommer af natur, der forhåbentlig inviterer til ophold og fordybelse. 
Et helt nyt byrum til inspiration, ro og kreativitet.

Gento  e Kommune forventer, at Skulpturhaven kan være klar i e  eråret 2022. Fremover skal Skulptur-
haven spille aktivt ind i Kulturskolernes undervisning og i kulturlivet i lokalområdet. 
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Forbilledligt samarbejde
Ulla Clausen, leder af Kulturskolerne i Gento  e, siger:

Christine Buhl Andersen, forkvinde for Ny Carlsbergfondet, siger:

Tal R, billedkunstner, siger:

Borgmester Michael Fenger siger: 
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Fakta om projektet

De fem skulpturer
Bow and arrow (bronze), Mand omvendt på hest (bronze), Adidas Boy Walking (bronze), Dancer (bron-
ze) og Måne (bronze).

Om Tal R
Tal R er især kendt for sine farverige, fantasifulde malerier, men han har altid bevæget sig frit mellem 
genrer og medier og har de seneste år arbejdet med skulpturer i traditionsrige materialer som bronze 
og gips. Han har udstillet på en lang række danske og internationale museer og kunstinstitutioner og 
er repræsenteret i samlinger i Danmark og udlandet og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, København i 2000. Han er født 1967 i Tel Aviv, Israel og bor og arbejder i København. 

Om Ny Carlsbergfondet
Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og  nansieres primært af udbytte 
af aktier fra Carlsberg A/S. I dag arbejder fondet fortsat med at realisere Jacobsens vision om at styrke 
kunsten i samfundet samt at gøre den tilgængelig for det bredest mulige publikum.

Om Tal Rs Skulpturhave

Om Kulturskolerne i Gento  e
Kulturskolerne i Gento  e rummer dels den selvejende Gento  e Musikskole dels den kommunalt drevne 
Drama-, Billed- og Forfatterskolen. Elever på Kulturskolerne undervises af uddannede kunstnere, og 
huset lægger også rum og undervisere til Kulturpakkerne – et tilbud med fokus på kunstmøder for 
Gento  e Kommunes skoler og dagtilbud. Endelig er Kulturskolerne hjemsted for Scene G og Atelier G, 
som er tilbud til unge med udviklingshandicap, samt Kunstcubator, som er et talentudviklingstilbud for 
unge kunstnere mellem 15 og 25 år. Årligt besøges Kulturskolerne af 16.000 brugere.



Ny plakat
I forbindelse med at Kulturskolerne åbner for 
nytilmeldinger til sæson 2022/2023, har Kul-
turskolerne fået ny signaturplakat. 

Traditionen tro er det en af Billedskolens læ-
rer,  som har lavet årets plakat. I år er det Man-
ga og tegnelærer Kimmie Kawauchi. 

Udover at undervise i Billedskolen er Kimmie  
freelance illustrator. 

Du kan se den nye plakat rundt omkring i 
kommunens pyloner. 

5Nyt fra administrationen
Sæson 2022/2023
Fredag den 8. april var der frist for gentilmelding til sæson 2022/2023 i Musikskolen. Har du glemt at 
gentilmede dig, skal du kontakte Musikskolens kontor snarest på musikskolen@gento  e.dk 

Udvidet tid - ansøg hvert år

Mandag den 25. april åbnede Musikskolen tilmeldingen for nye elever til sæson 2022/2023.

I Musikskolen vil vi gerne have fokus på skabende processer. Vi har derfor samlet og udvidet de tilbud 
som lægger vægt på skabende processer. Du kan  nde fagene på hjemmesiden under fanen ”Lav din 
egen musik”.  
Du kan vælge sangskrivning både i et kortere forløb og på lige fod med andre enefag, og så kan du som 
noget nyt nu også gå til musikproduktion i en hel sæson. Hvis du hellere vil komponere, kan du gå til 
musikkomposition. Her kan du med din din lærer som coach, få hjælp til at komponere din egen musik.  
Når du går til musikkomposition, kan du vælge enten af få undervisning hver uge på linje med andre 
enefag, eller du kan e  er a  ale med din lærer samle undervisningen, således at I mødes en gang om 
måneden i stedet for en gang om ugen. 

Vi håber,  at mange nye elever har lyst til at lave deres egen musik, og håber at de vil tilmelde sig fag, hvor 
der er fokus på at lave sin egen musik.

Ønsker du udvidet tid, som er 35 minutters undervisning om ugen, skal du sende en ansøgning med navn, 
elev nr., lærer samt fag til musikskolen@gento  e.dk senest onsdag den 25. maj. Dette gælder også for 
elever som, har modtaget udvidet tid i indeværende sæson, da udvidet tildeles for et år ad gangen. 



I uge 9 inviterede Musikskolen alle elever til Argentinsk temauge på Kulturskolerne. 

Hele ugen var der workshops for alle Musikskolens elever.  Istedet for normal undervisning mødtes alle elever 
og lærer på Kulturskolerne. Inddelt e  er aldersgrupper spillede og sang eleverne musik med rødder i Agen-
tinsk tango. De yngste elever var på rejse med Tangokatten. 0 - 2. klasses eleverne spillede, dansede og sang 

, i mens de større elever prøvede kræ  er med . 

Op til temaugen spillede det professionelle ensemble TangoCatz insprationskoncert i Øregårdssalen.

Som afrunding på årets tema gav Musikskolen den 18. marts koncert ”Argentina – mere end tango” i Mes-
siaskirken. 

Vi er allerede i gang med planlægning af næste års tema og temauge. I sæson 2022 -2023 er temaet 
”New Orleans”, og det kommer igen til at foregå i uge 9. Temaugen indgår som en fast del af musikun-
dervisningen

Temauge - Agentina mere end Tango



Kalender Arrangementer og koncerter
Forår 2022

LØRDAG DEN 24. APRIL

Guitarstævne
På DKDM på Frederiksberg
For guitarelever

LØRDAG DEN 30. APRIL

Blæserdag
Kulturskolerne, store sal
Arrangement for blæserelever fra Gento  e og 
Furesø musikskoler. 

SØNDAG DEN 8. MAJ

Musikskoledage i Tivoli
Tivoli
Hvor bl.a. kor og blæserelever fra Gento  e 
Musikskole optræder

TIRSDAG DEN 26. APRIL

Banda  en
Kulturskolerne, kl. 19.30 - 20.30 
Koncert med Musikskolens bands

SØNDAG DEN 1. MAJ

Musikkarruseldag
Tjørnegårdsskolen  kl 13.30 
Arrangement for musikkarruselelever

MANDAG DEN 16. MAJ 
Talentkoncert

Byen hus kl. 19.30
Koncert med Musikskolens talentelever, samt diplom 
overrækkelse til talentlinjens 3. års elever.  



Kalender Arrangementer og koncerter
Sommer 2022

ONSDAG DEN 8. JUNI

Guitarafslutning
Kulturskolerne kl. 19.00 - 21.00
Koncert med Musikskolens guitarelever

MANDAG DEN 13. JUNI

Sangafslutning
Kulturskolerne kl. 19.00 - 21.00
Koncert med Musikskolens sangeleverne

FREDAG DEN 17. JUNI

Klaverkoncert
Hovedbibliotekket, Øregårdssalen kl. 17.00
Koncert med Musikskolens klaverelever

TORSDAG DEN 9. JUNI

Drumheadz og B-sides
Kulturskolerne kl. 19.30 - 21.30 
Koncert med Drumheadz og B-sides

ONSDAG DEN 15. JUNI

Trommea  en
Kulturskolerne kl. 19.00 - 21.00
Arrangement for Musikskolens trommeelever

LØRDAG DEN 18. JUNI

Musikfestival 2022
Kulturskolerne kl. 12.00 - 18.00
Musikfestival med bands og musik af børn og 
unge  ( 10 - 25 år) fra Gento  e.  

Gento  e
Musikfestival

2022

Drumheadz
og

B-sides


