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En nye æra
I 2013 begyndte talen om og planlægningen
af en ny folkeskolereform.
I Ballerup Musikskole tog vi denne planlægning særdeles alvorligt allerede fra det øjeblik, de første tanker om reformen forelå.
Vi startede derfor en længere proces, hvor
alle medarbejdere involveredes i overvejelser
om, hvordan musikskolen bedst muligt kunne
indgå i et fremtidigt samarbejde med kommunens folkeskoler.
Også folkeskolelederne involveredes i en survey for at afspejle, hvilke forventninger de
havde til det kommende samarbejde. Undersøgelsen afspejlede stor forventning til at
gøre brug af musikskolens mange kompetencer.

Det blev hurtigt politisk vedtaget, at det gensidigt forpligtende samarbejde – som reformen udtrykker det - mellem musikskolen og
folkeskolerne skulle have en størrelsesorden
svarende til to årsværk – og det besluttedes,
at finansieringen skulle tilføres musikskolens
budget.
Den lange proces affødte et kompendium
bestående af 17 projekter af vidt forskellig
slags. Kompendiet kan ses her:
http://np.netpublicator.com/netpublication/
n69155791 - og m. uddybning her:
www.bricksite.com/balmus
På et skoleledermøde – og siden på møder
med hver enkelt skoleledelse – præsenteredes
de 17 projekter, idet hver skole havde mulig-

hed for at byde ind på dem alle. Alle skoler
var begejstrede for mulighederne og bød ind
på næsten alle projekter.
Fordelingen af de to årsværk prioriteredes, så
alle folkeskoler fik del i projekterne, og dermed var det i forvejen velfungerende samarbejde mellem folkeskoler og musikskolen
løftet til et nyt niveau.
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Byens centrale

kulturelle kraftcenter

lonbygningen øst for musikskolehuset. Begge
disse steder er ikke permanente muligheder,
dels fordi pavillonerne med tiden skal fjernes,
og dels fordi anvendelsen af Sundhedshuset
ikke kan garanteres.
På 2. sal i huset ligger elevafdelingens 3 lokaler. Her kan eleverne komme og går kl. 8

– 24 hver dag - året rundt. Afdelingen udvikler sig løbende og er grobund for mange
af de elevinitiativer, som er begyndt at opstå
f.eks. i form af elevstyrede aftener og arrangementer.

I 2014 intensiveredes den årligt tilbagevendende hverveindsats – specielt målrettet på
orkesterinstrumenterne – jfr. musikskolens udarbejdede målsætning. Et generationsskifte i
harmoniorkesteret, gør det i den nye orkesterstruktur vigtigere end nogensinde at fokusere
på fødekæden.
Hverveindsatsen havde fin effekt og vil derfor
blive gentaget i 2015.
Det samlede elevtal faldt i 2014 – sikkert bl.a.
p.g.a. usikkerhed og længere skoledag som
følge af skolereformen.

• En tidligere danseelev er kommet på en
3-årig danseuddannelse i München. Eleven
har gæsteundervist på Ballerup Musikskole
i 2014
• I konsekvens af erfaringerne med elevstyrede projekter, har en elev søgt ind på
projektpioneruddannelsen og er blevet optaget.
• Nogle af de elever, som stod for Lydspor
festivalen, har brugt deres erfaringer med
arrangementet og afholdt et tilsvarende
arrangement i København.

Der har i årets løb været gennemført 22.000
timers musikundervisning af skolens i alt 40
lærere.
I skolens administration er ansat 2 sekretærer
(1,6 stilling), 1 souschef og 1 leder.
Der er ensembler indenfor mange genrer lige fra rockorkestre over blokfløjteorkestre til
big band, harmoniorkester og show- dansere.

Musikskolen har både elever, der ønsker at
tilegne sig en hobby for livet og elever, der
ønsker en professionel karriere.
9 elever var i 2013-14 optaget på musikskolens talentlinie.

Musikskolens tilbud til kommunens børn og
unge er i fortsat udvikling for løbende at sikre
kvalitetsudvikling. Denne udvikling samt Musikskolens resultater og succes skyldes ikke
mindst gode og engagerede medarbejdere.

Siden etableringen af det nye musikskolehus i
2012 har brugen af huset udviklet sig og fundet sit leje. Medarbejderne mødes i pauserne,
og ideer og muligheder opstår som aldrig før.
Dele af dansefagets undervisning er også
kommet til den tidligere Parkskole – dels i
Sundhedshusets kælder-sal og dels i pavil-

Elevtal
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Udvikling
Nyt fag: Singersongwriting – komposition af
egne sange
Nye sammenspil: klarinetkvartet og klezmerorkester (Balkanmusik)
I erkendelse af at børn og unge i stigende grad
anvender de sociale medier som kommunikationsform, intensiverer musikskolen brugen
af Facebook og You-Tube.
Elevafdelingen udvikler sig løbende og antallet af brugere er steget markant. Der er nu installeret en iMac i afdelingen – en afgørende
mulighed, som anvendes flittigt - samt en
X-box spillekonsol med guitar-programmet
Rocksmith, hvor man med brug af egen guitar
kan blande leg og læring på en ny og spændende måde. Også Trivial Pursuit og Bezzervizzer er placeret i afdelingen, så leg, musik

og viden går hånd i hånd, når eleverne søger
til elevafdelingen.
Endelig er der indkøbt en grammofon – et
medie, som eleverne ønskede, og som nu er
blevet ”in”.
Opgangen til afdelingen har på elevernes
opfordring fået et voldsomt face-lift. To
grafitti-malere har nemlig ændret væggene
fra et ”tandlæge-signal” til en kreativ, ungdommelig musik-profil. Det gennemgående
tema i grafittien er musikgenrer, som i forsk.
udklædninger appelerer til fantasien og de
unges musikinteresse.
Sidste del af Musikskolens kurser for kommunens pædagoger og børnefamilier i Hede/
Magleparken – en del af kommunens projekt
”SKIS”, ”Sæt Kulturen I Spil” – blev afviklet
med to kurser i 2014.

Musikskolens manglende plads til opmagasinering er blevet løst i to lokaler i pavillonerne
øst for musikskolehuset. En midlertidig løsning, da pavillonerne med tiden skal fjernes.
Den store julekoncert i Baltoppen var årets
nye tiltag på koncertsiden. Et hyggeligt, velfungerende og velbesøgt arrangement med
dygtige elever, lover godt for en fremtidig
tradition.
Der blev i 2014 startet et nyt projekt med
fokus på at motivere flere af eleverne til at
spille i rytmiske grupper. Grupperne bliver
supporteret af en lærer, men udgangspunktet er, at de hurtigt skal blive selvkørende
med mulighed for at bruge læreren som
coach efter behov.
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Samarbejde
Musikskolen og folkeskolerne/privatskolerne
er forbundne kar. En mængde snitflader kendetegner samarbejdet som foregår i det daglige. Ud over det nyligt startede samarbejde i
kølvandet på folkeskolereformen kan nævnes:
• Kompagnonundervisning, hvor alle 0. klasser i 20 uger modtager rytmikundervisning
af Musikskolens rytmikpædagoger.
• En af musikskolens rytmiklærere har i 2014
afholdt kursus for indskolingslærere i ”Leg
& Læring m. noder og rytmer”.
En anden af Musikskolens vigtige samarbejdspartnere er børneinstitutionerne, som
Musikskolen tilbyder rytmikundervisning.

Kvintorats-samarbejdet med musikskolerne i
Furesø, Gladsaxe, Gentofte og Herlev udvikles
hvert år. Kurser, koncerter, fælles orkestre er
resultatet af et frugtbart samarbejde.
Et 3-årigt tilskud på 450.000 kr. fra Statens
Kunstråd har muliggjort en større indsats på
talentområdet. Talenteleverne involveres og
får ejerskab til og indflydelse på kurser, workshops o.s.v., der vil være opportune for deres
udvikling.
Samarbejder mellem musikskoler generelt er
en naturlig ting. I 2014 var Ballerup Musikskoles leder inviteret til at fortælle Center
Quintus-musikskolerne (Dragør, Frederiks-

berg, København, Rødovre og Tårnby musikskole) om Ballerup Musikskoles arbejde med
folkeskolesamarbejdet.
Bibliotekerne har musikskolen løbende samarbejde med – bl.a. i form af arrangementer
o.lign.
Samarbejde med Baltoppen skaber mange arrangementer og nytænkninger. B-promotors
har f.eks. inddraget musikskolens elevers
erfaringer med tilsvarende arrangementer,
og musikskolens elever og disses forældre er
blevet tilbudt billetter til udvalgte forestillinger i Baltoppen.

Efteruddannelse
Dygtige og engagerede medarbejdere og
kompetente ledere er en forudsætning for en
velfungerende Musikskole. Til at fastholde og
udbygge skolens høje faglige niveau og øvrige virke, har der været investeret i efteruddannelse.
• 2 sanglærere har været på kursus i rytmisk
sangteknik på Stemmeakademiet
• 9 lærere har været på kursus i klasserumsledelse hos folkeskolelærer fra Rosenlundskolen

• 3 lærere er påbegyndt efter/videreuddannelse i ”Almen didaktik, musikdidaktik og
professionsidentitet” på professionshøjskolen Metropol
• En leder og 4 rytmiklærer har været på besøg på Horsens musikskole for at udveksle
ideer omkring ”den sammenhængende
skoledag”
• En leder har været på flere konferencer om
styrkelse af samarbejdet ml. folkeskole og
musikskoler

• En leder har været på årskonference i lederforeningen
• 2 klaverlærere har været på kursus i holdbaseret undervisning
• 5 lærere har været på kursus i Music Mind
Games
• En trompetlærer har fået supervision vedr.
klasserumsledelse
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Bestyrelsen
Bestyrelsen og musikskoleledelsen har haft
et godt samarbejde i 2014 og har afholdt 3
bestyrelsesmøder.
Formanden gik af og en ny blev valgt.

To nye forældrerepræsentanter blev valgt ind.
Af emner, der har været fokuseret på i bestyrelsen kan nævnes:
• Udviklingen af Musikskolehuset

• Den sammenhængende skoledag - og folkeskolesamarbejdet
• Prioritering af hverveindsats

Instrumenter

og andet grej

En stor post på Musikskolens udgifter er
stemning af klaverer såvel på skolerne. som
i musikskolehuset
Der er løbende udgifter til vedligeholdelse af
instrumentbanken, som anvendes til udlejning til eleverne.
Derudover:
• Instrumenter og grej til lokalerne

•
•
•
•
•
•
•
•

Investering i video-visning over indgang
Etablering af scenelys i koncert-lokalet
Fagot
Klarinetter
Celli
Bratcher
To klaverer
Xylofoner

• Indretning af danselokale
• Digital mixer til koncertafholdelse
• Headset og DPA mikrofoner
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Udfordringer
Folkeskolesamarbejdet i sin nuværende
form var indtil 2014 ubetrådt område. 2014
betragtes derfor som et ERFA-år, hvor vi

Rejse

forsøger os frem og tilegner os erfaringer til
fremtidig optimering af samarbejdet.

-og weekendaktiviteter

• En blandet flok elever og lærere har været
på øveweekend på BØTØ
• Danse-elever har været på inspirationstur
til Stockholm

• Big bandet har været til Big band stævne i
Neu Brandenburg
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Arrangementer
En stor post på Musikskolens budget er naturligvis udgifter i forbindelse med afholdelse
af koncerter og andre arrangementer. Det er
af allerstørste vigtighed, at Musikskolens elever får forskellige muligheder for at prøve sig
selv af foran et publikum. Endvidere er Musikskolens synlighed i kommunens kulturliv
væsentlig som aktiv, kulturel drivkraft og som
inspirator.
For at øge fokus på den danske sang har Musikskolen i samarbejde med Borgmesteren
indført, at der ved starten af alle KMB-møder
synges en sang fra den danske sangskat foresunget af en musikskolelærer og akkompagneret af en elev fra Musikskolen.
Der har været afholdt ca. 100 arrangementer,
hvoraf bl.a. kan nævnes:
• I Kvintoratsregi: guitar- og blokfløjtestævner, blæserstævne, strygerstævne, akkompagnementsdage, big band blæserstævne,
rytmiske og klassiske talentarrangementer,
kurser, specialkoncerter samt Workshops
og Masterclasses
• Som en særlig forberedelse til ”Musikskoledage i Tivoli” afholdt Kvintoratet Soundpainting workshop for talenteleverne

• Den store julekoncert i Baltoppen – en nyskabelse, der er kommet for at blive
• Dans på toppen – 6 danseopvisninger i en
totalt fyldt Baltoppen
• Dansernes deltagelse i Måløvs Halloween
• Klassisk julekoncert i Ballerup Kirke
• Akustisk Atrium, hvor der er plads til at
spille længere stykker end normalt
• Rock’n’Roll koncert med guitarister, bassister og sangere
• 2 stk. 0. kl. koncerter i et stopfyldt Atrium
• Steinway festival, hvor Ballerup Musikskole
for første gang var vært for en af de indledende runder, som passede perfekt til de
nye omgivelser
• ”Stryg mig over håret og blæs mig et
stykke” – hvervekoncert for orkesterinstrumenter
• Musikskole dage i Tivoli – 9 indslag
• Guitarkoncerten i Skovvejskirken – et samarbejde m. Hillerød Musikskole
• Feel the rhythm koncerterne i Baghuset
(2 stk.), hvor de dygtigste elever optræder
sammen med et professionelt band.
• Dansens dag - med optræden i Ballerup
Centeret

• Talentelevernes koncerter i musikskolehuset
• Den klassiske koncert på Glyptoteket
• Fagot/Klaverprojekt
• BmSO + BBW
- koncert i Ballerup Centeret
- juletræstændingskoncert på kirketorvet
- julekoncert i Skovl. kirke
- fælleskoncerten med Ballerup Harmoni
		 orkester m.m.
• Stjernekoncerten, hvor Big Bandet spillede
med Anders Blichfeldt.
• B3-Ballerup Big Bands koncerter i
- Huset i Magstræde
- v. Ballerup biblioteks 200 års jubilæum
- v. DoktorDoktorModern Jazzy Days på
		 Tapperiet i Køge
• Den prestigefyldte, landsdækkende sangkonkurrence: ”Unge Synger Klassisk”, som
nok engang demonstrerede det kolossalt
høje niveau.
• Musikugen med 2 sideløbende shows på
tourné til alle skolerne.
• Åben Musikskole – med adskillige koncerter fordelt i og udenfor musikskolehuset og
i Atriet

Årsberetning 2014

Aktivitetsplan

side 9

2014

Dato

Beskrivelse

Deltagere

Sted

18/01/14
24/01/14
01/02/14
01/02/14
03/02/14
05/02/14
22/02/14
22/02/14
24/02/14
27/02/14
03/03/14
03/03/14
06/03/14
7/3–9/3/14
12/03/14
14/03/14
22/03/14
29/03/14
29-30/3/14
04/04/14
05/04/14
11/04/14
22-25/4/14
26/04/14
26-27/4/14
27/04/14
29/04/14
30/04/14
02/05/14

Masterclass og workshop (kvintorat)
Arr. for nye og afgående kommunalbest.medl.
Guitarstævne
3 x dans
Begynderkoncert
Nytårskur for råd, nævn og kommissioner
Blokfl.stævne
Unge synger klassisk
Kursus: Leg og læring med Noder og Rytmer
Lyde i mørket
Akustisk Atrium
Kursus: Leg og læring med Noder og Rytmer
Rock´n Roll koncert
Øveweekend
Guitar-talentkoncert (Kvintorat)
Fagot-klaver projekt
0.klassernes Musikskolekoncerter
Sæt kulturen i spil-rytmik i ”Hede/magleparken”
Talentweekend
Steinway festival
Sæt kulturen i spil-rytmik i ”Hede/magleparken”
Fælleskoncert
Musikuge
Strygerstævne
Øveweekend
Guitarkoncert
Danseopvisning-Dansens dag
Stryg mig over håret og blæs mig et stykke
Soundpainting workshop

Talentelever
Undertow
Guitarister
Alle danseelever
Bl.fl. Ballerup/Furesø
Fløjtetrio, Tv.fl. + fagotter, Lea, Lærke
Blokfløjter
Sangere fra hele landet
Kursus for Måløv Skoles indskolingslærere
Klaver, guitar og bl.fl.elever
Blandede elever
Kursus for Måløv Skoles indskolingslærere
Guitarelever, basistelever og sangelever
Blandede elever
Guitar-talentelever
Fagot og klaverelever
Alle 0. klasserne
Inspiration til børnefamilierne
Alle talentelever
Klaverelever
Inspiration til børnefamilierne
BmSO+BBW+Ball. Harmoniorkester
Alle
Strygere
BmSO+BBW
Goldfingers og Silverstrings (Hillerød)
Dansere
RMI, Musik i 1. + bl.fl.-elever + BmSO
Kvintorats-talentelever

Gentofte musikskole
Rådhuset
Gentofte
Baltoppen
Galaksen
Rådhuset
Gladsaxe Musikskole
Baltoppen
Måløv skole
Musikskolehuset
Rådhuset
Måløv skole
Musikskolehuset
Bøtø, Falster
Skovvejskirken
Musikskolehuset
Rådhuset
Hedegården
Furesø musikskole
Musikskolehuset
Hedegården
Atriet
Skolerne
Gladsaxe
Musikskolehuset
Skovvejskirken
Ballerup Centret
Atriet
Musikskolehuset
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Dato

Beskrivelse

03/05/14
Musikskoledage i Tivoli
		
		
04/05/14
Musikskoledage i Tivoli
		
		
		
		
		
08/05/14
Feel the rhythm
10/05/14
Talentkonc. - års- og optagelsesprøve
22/05/14
Forårskoncert
23/05/14
Åben Musikskole
25/05/14
3 x dans
26/05/14
Sommerkoncert
26/05/14
Sommerkoncert
26/05/14
Sommerafslutningskoncert
27/05/14
Guitarkoncert
27/05/14
Sommerkoncert
30/05/14
Sommerkoncert
30/05/14
Sommerkoncert
31/05/14
Sommerkoncert
02/06/14
Sommerafslutningskoncert
02/06/14
Sommerkoncert
04/06/14
Sommerafslutningskoncert
04/06/14
Sommerkoncert
04/06/14
Sommerkoncert
08/06/14
DoktorDoktorModern Jazzy Days
25/06/14
Dimissionsfest
25-26/6/14
Music Mind Games kursus (Kvintorat)
11-13/8/14
Music Mind Games kursus (Kvintorat)
19/08/14
Brainstorm for talentelever
26/08/14
Velkomstmøde
26/08/14
Talentinformationsmøde
05/09/14
Int. flagdag-reception - tidl. udsendte soldater

Deltagere
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Sted

BBB
Plænen
Gross Roses
Glyptoteket
Saxkvart		Akvariefoyer Tivoli
Quick Hands-Lumbye
Thomasskolens ork.
Glyptoteket
Undertow
Dæmonen
Smallband-Harmonip.
Kvintstrygerne
Tivolis koncertsal
BmSO+BBW-HCAnd.
Tivoli
Blandede elever
Baghuset
Talentelever
Musikskolehuset
Blandede elever
Musikskolehuset
Alle elever
Musikskolehuset
Alle danseelever
Baltoppen
Guitarelever
Atriet
Klaverelever
Musikskolehuset
BmSO + BBW
Baghuset
Guitarister
Baghuset
Klarinet- og saxofon elever
Musikskolehuset
Pianister
Musikskolehuset
Guitarister
Musikskolehuset
Pianister
Musikskolehuset
Sangere
Musikskolehuset
Tangentelever
Egebjergskolen
BASTRO og strygere
Musikskolehuset
Guitarister
Musikskolehuset
Sangere
Atriet
B3-Ball Big Band 		Tapperiet, Køge
Egebj.skolens smsp.gruppe
Egebjergskolen
Div. lærere 		Musikskolehuset
Div. lærere
Musikskolehuset
Alle talentelever
Furesø musikskole
Nye elever og forældre
Atriet
Talentelever og forældre
Atriet
Jens - guitarist
Atriet
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Dato

Beskrivelse

Deltagere

Sted

18/09/14
11/10/14
30/10/14
31/10/14
31/10/14
02/11/14
08/11/14
19/11/14
19/11/14
20/11/14
20/11/14
22/11/14
22/11/14
24/11/14
28/11/14
29/11/15
01/12/14
06/12/14
08/12/14
09/12/14
10/12/14
10/12/14
11/12/14
11/12/14
11/12/14
13/12/14
14/12/14
15/12/14
15/12/14
19/12/14
19/12/14
20/12/14

Golden Days - Året 1914
Ballerup Bibliotek 200 års fødselsdag
Spil dansk dag - der undervises i dansk musik
Kursus i klasserumsledelse
Halloween i Måløv
Glyptotekskoncert
Masterclass for talentelever
Uddeling af Virksomhedprisen 2014
Sammenspils workshop
Talent-midtvejs-koncert
Feel the rhythm
All that Jazz - big band blæserstævne
Klaverkoncert
B3 i Huset, Magstræde
Juletræstænding
Julekoncert
Julekoncert for sangere m. venner
Musikskolens store Julekoncert
Julekoncert
Julekoncert
Julekoncert
Julekoncert
Julekoncert
Klassisk Julekoncert
Stjernekoncert
Julekoncert
Julekoncert
Julemiddag for udsatte borgere
Julekoncert
Julekoncert
Julekoncert
Julekoncert

Talentelever-Kvintorat
B3-Ball Big Band
Alle elever
Kvintorats-lærere
Dansere
Blokfløjter, guitarer, sang, klaver, tv.fl.
Kvintorats-talentelever
Cellokvartet
Sangelever/guitarelever
Talentelever
Blandede elever
Kvintorats-blæserelever
Pianister
B3-Ball Big Band
BmSO
Thomasskolens smsp.-hold
Sangere
Blandede elever
Guitar, slagtøj og sammenspil
Guitarister
Guitarister
Sangere m. venner
Sangere
Forsk. elever
Anders Blichfeldt + B3-Ball Big Band
Pianister
BmSO
Marie + Silke
BmSO
Sangelever
Sangelever
Tangentelever

Gentofte Bibliotek
Ballerup Bibliotek
Musikskolehuset
Musikskolehuset
Måløv
Glyptoteket
Musikskolehuset
Rådhuset
Musikskolehuset
Musikskolehuset
Baghuset
Gladsaxe Musikskole
Musikskolehuset
Huset, Magstræde
Kirketorvet
Thomassskolen
Musikskolehuset
Baltoppen
Musikskolehuset
Atriet
Atriet
Musikskolehuset
Musikskolehuset
Ballerup Kirke
Baghuset
Musikskolehuset
Ballerup Centret
Baghuset
Skovlunde Kirke
Atriet
Atriet
Musikskolehuset

Ballerup Musikskole

- en aktiv del af Ballerup kommune

