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Kære alle i Musikskolen     
Tiden iler afsted, og vi er allerede godt i gang med forberedelserne til jul.  

Der begynder så småt at blive spillet julemusik rundt omkring i undervisningslokalerne, og 

det er altid hyggeligt på den måde at høre, at julen nærmer sig.  

Vi afholder vores store julekoncert på Gentofte Rådhus søndag den 27. november kl. 15.30. 

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 

Gentofte Kommune har netop vedtaget budget for 2023 og 2024. Vi er utrolig glade for, at 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at tildele os ekstra midler i de kommende to år, så vi 

kan lave kompagnonundervisning i alle 0. klasser og kor på kommunens skoler i skoleårene 

23/24 og 24/25. 

Kompagnonundervisningen er en ordning, hvor en musiklærer fra Musikskolen i en periode 

kommer ud en gang om ugen i 0. klasse og underviser eleverne sammen med klassens 

egen lærer. Klassens egen lærer står for klasserumsledelsen, og vores musiklærer leverer 

det musikfaglige indhold. Vi har tilbudt kompagnonundervisning i mange år, hvor skolerne 

har betalt for det, men de kommende to år vil det være gratis for skolerne at deltage. I år er 

vi ude på to skoler, men i de kommende to år vil vi så være på alle skolerne; det glæder vi 

os rigtig meget til. 

Der er også afsat midler til korprojekter ude på skolerne, så vi kan understøtte de sociale 

fællesskaber og bidrage til at gøre musik til en del af endnu flere børns hverdag.  

Dertil er der afsat midler til et Kulturpas, hvor de hjem, der ikke har de økonomiske 

forudsætninger for, at børnene/de unge kan deltage i kulturelle fritidsaktiviteter, kan søge 

om hel eller delvis dækning til betalingen af holdbaserede fritidsaktiviteter indenfor de 

klassiske kunstarter samt soloundervisning i Musikskolen. De praktiske ting omkring 

ansøgningen er endnu ikke på plads. Det vil der blive informeret om, når der åbnes for at 

man kan ansøge, hvilket vi forventer sker primo 2023. 

Med disse tre tiltag kan vi give mange flere børn og unge mulighed for at spille musik og 

indgå i sociale fællesskaber med kunst og kultur som omdrejningspunkt, det er vi utrolig 

glade for. 

Der kommer rigtig mange mennesker på Kulturskolerne, og det nyder vi, men vi er lige for 

tiden udfordrede i forhold til parkeringspladser, da der er meget vejarbejde på og omkring 

Duntzfelts Allé. Mens vejarbejdet står på, henviser vi til parkering på Hovedbiblioteket eller 

de omkringliggende veje.  

Jeg ønsker jer et dejligt efterår og en glædelig juletid. 

Ulla Clausen 

Musikskoleleder 
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Siden sidst i Musikskolen  
Musikskolen er kommet godt i gang med sæsonen, og har allerede holdt flere koncerter, 

caféer og arrangementer. Nedenfor kan du læse om et par af dem.  

GentofteNatten 

GentofteNatten på Kulturskolerne er en årlig tilbagevendende begivenhed for alle aktører 

på Kulturskolerne. De forskellige skoler arbejder sammen om at skabe en hyggelig aften for 

Kommunens borgere.  

I år var det Musikskolen og Billedskolen, som på GentofteNatten den 30. september 

sammen bød på værksteder og koncert.  

Musikskolen inviterede til instrumentværksteder, hvor børn og unge havde mulighed for at 

prøve guitar, ukulele, violin og trommer vejledt af en musikskolelærer. Det var der heldigvis 

en del børn og unge, som havde lyst til at prøve, så alle instrumenter kom i sving.  

Billedskolen inviterede til mangategning. Mangategning er meget populært blandt vores 

egne elever, og det var godt at se, at det samme gør sig gældende for de børn og unge, 

som kom på GentofteNatten. Så mangalærer Kimmie havde nok at se til.  

Det var dejligt at se, at der var mange besøgende til alle værkstederne. 

GentofteNatten på Kulturskolerne afsluttedes med koncert i store sal. Her gav Musikskolens 

talentelever m.fl. en flot koncert.   

 

 Her ses alle de medvirkende ved koncerten til fælles applaus 

 

Musikskolen på Rådhuset  
Som tidligere er der bud efter Musikskolen på Rådhuset ved forskellige lejligheder, og det 

er som altid gode udfordringer for både elever og lærere. 

Musikskolens elever har underholdt ved ”Flagdag” og ”Åbent Hus” på Rådhuset. Flagdag er 

en national dag for udsendte og ”Åbent Hus” er arrangement for nye borgere i kommunen. 

Som noget nyt i år blev Musikskolen spurgt om medvirken ved ceremoni ved overrækkelse 

af statsborgerbeviser, og her stod to af Musikskolens lærere for fællessange og musik. 
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På billedet ses Musikskolens dygtige elever Aksel Frimodt-Møller, Frida Walther, Kristine Ølsgaard-

Møller og Mathilde Syberg Glud, som spillede ved Flagdag 5. september 

Bandaften 

Fire gange om året er der bandaften i store sal på Musikskolen. Her optræder de forskellige 

bands med et eller flere numre. 

At spille sammen med andre er for nogle elever en stor del af det at gå til musik i 

Musikskolen. Ja, måske meningen med at lære at spille et instrument. Et af de fag, hvor 

sammenspil er omdrejningspunkt i undervisningen, er band. Men ét er at mødes en gang 

om ugen og øve, noget andet er, når man som band skal spille for andre til koncert eller 

bandaften. En del af sammenspilsundervisningen handler derfor om at lære at optræde for 

andre og opbygge rutine i at stå på en scene. 

Selv nybegyndere kan i deres undervisning udvikle og færdiggøre musik til et niveau, hvor 

musikken kan fremføres for et publikum. Det er ikke altid kun, hvor godt musikken lyder, 

eller hvor dygtige eleverne er, som er afgørende for, om musikken rammer publikum. 

Personligt udtryk og præg på musikken, tryghed på scenen, dynamik og fortolkning spiller 

også ind. Alle elementer som eleverne udvikler og arbejder med i den ugentlige 

undervisning.  

Her betyder det sociale sammenhold i bandet også meget. Samtidig er der masser af læring 

i at se og lære andre bands i Musikskolen at kende, som man kan blive inspireret af. 
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Et af de arrangementer, hvor eleverne kan optræde for andre, er bandaften i Musikskolen. 

Ved bandaftenen spiller alle niveauer af bands, og der er en stor variation af stilarter fra nye 

og gamle klassikere, pop, rock og til jazz. En sjælden gang er der også numre, som eleverne 

selv har komponeret.  

Selvom bandaftenen er et åbent gratis arrangement, er de fleste blandt publikum enten 

venner til eller i familie med elever, som optræder på scenen. Det giver lidt tryghed, når 

eleverne skal på scenen. Næste bandaften er mandag den 16. januar 2023.  

Klaveraften 

 

Her spiller Albert ”Cantina Band” fra ”Starwars”. Klaveraften den 12. oktober 2022. 

Et par gange om året holder Musikskolen klaveraften i musik 0 på Kulturskolerne. Det er 

ikke tilfældigt, at arrangementet holdes i musik 0, for her står Musikskolens fine flygel. Og 

for både nye og øvede elever er det altid en fornøjelse at prøve at spille på flyglet. 

Repertoiret er altid alsidigt fra lette børnesange over Bent Fabricius-Bjerre til Tchaikovsky.  

Drømmestipendie 

To af Musikskolens elever sanger og sangskriver Pi Esbjørn Thøffner og trommeslager og 

billedkunstner Elizabeth Guldbrandsen har hver ansøgt om og fået et drømmestipendie.  
Drømmestipendiet er et stipendie på kr. 10.000, som unge med talent indenfor kunst og 

kultur kan søge til at udvikle deres talent.  Drømmestipendiet uddeles en gang årligt af 

Statens Kunstfond.  
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Pi og Elizabeth har brugt deres stipendie på at udvikle hver deres projekt. Pi har indspillet 

sange, og Elizabeth har arbejdet med installationskunst, hvor skulptur, trommekomposition 

og performance mødes. 

Deres arbejder bliver snart offentliggjort, og I vil kunne finde yderligere informationer på 

Musikskolens hjemmeside når vi kender tid og sted for offentliggørelsen. Vi ønsker Pi og 

Elizabeth tillykke med drømmestipendiet.  

 

 ________________________________________________________ 

 

Julens arrangementer 
Musikskolen har 3 store arrangementer frem mod jul 

 

Julekoncert på Gentofte Rådhus 
Søndag den 27. november kl. 15.30  

Musikskolens store julekoncert på Rådhuset med guitarsammenspil,  

blokfløjtegruppe, strygere, kor, sangere, slagtøj, blæsere og bands. 

 

Julerytmikfest for 1. – 5. årige på Kulturskolerne 

Lørdag den 3. december kl. 10.30  

For elever og forældre på hverdagsrytmik, lørdagsrytmik og hop, spil og ballade 

Kun for tilmeldte elever 

 

Julesoiré i Hellerup Kirke 
Tirsdag den 13. december kl. 19.30 

 

Derudover er der flere små koncerter og faggruppe cafeer. Følg med i kalenderen på vores 

hjemmeside www.kulturskolerne.dk 
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