PRODUKTION TALENT

er Odense Musikskoles tilbud til elever, som
arbejder ihærdigt og engageret, viser stor interesse og flair for musik.
Du skal have gode færdigheder inden for enten sangskrivning, komposition
eller emol (elektronisk musik og lydkunst).
Du skal brænde for musikken, have lyst til at lære og stor lyst til at arbejde
med faget.
Derudover skal du naturligvis engagere dig ved at møde op til undervisningen og deltage i musikskolens koncerter og aktiviteter.
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ELEVER FÅR:

• Hovedfag 40 min./uge hos din lærer.
• Fællesfag (holdfag, fx musikteknologi, teori,

performance, musikkendskab) ugentligt.
Du skal deltage i:
• 6 fælles fynske talentlørdage (se datoer på side 2).
• Koncertaktiviteter i løbet af sæsonen.

Du har mulighed for:
• Gratis hørelære og kor.
• Tilkøb af PLUS-undervisning i guitar eller sang (rabatpris for 2. fag 459 kr. pr.
måned).
• Tilkøb af BASIS-undervisning i klaver (på hold som 2. fag 319 kr. pr. måned).

KONTAKT
Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
Telefon: 63 75 85 95
Mail: odensemusikskole.buf@odense.dk
KOORDINATOR
Trine Lyngvig
Mail: tvlyn@odense.dk

SANGSKRIVNING
KOMPOSITION
ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST

OPTAGELSESPRØVE: Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.00-21.00

TILMELDING TIL OPTAGELSESPRØVE

Tilmelding til optagelsesprøve:
Senest mandag den 1. april indsendes tilmelding til optagelsesprøve. Med tilmeldingen skal du sende 2 stykker musik med en samlet varighed på max. 10 minutter (sangskrivning og emol) og/eller partitur til 2 værker (komposition)
samt en kort tekst (max. en halv A4-side), hvor ansøgeren beskriver:
• Hvad du ønsker at lære på produktionslinjen?
• Om du tidligere har modtaget musikundervisning - og hvis ja: hvor og hos
hvem?
• Hvordan du ellers har beskæftiget dig med musik?
• Hvad du holder mest af eller brænder mest for ved at arbejde med musik?

TIRSDAG DEN 7. MAJ 2019 KL. 16.00-21.00

Filformater:
Lydfiler: .mp3, .mp4 eller .wav - enten vedhæftet i mail eller via dropbox-/
wetransfer-link. Kvaliteten af optagelsen er ikke afgørende for vurderingen (det
er fx ok at indsende en optagelse fra mobil/computer).
Partitur, sangtekster, CV og tekst: .pdf eller word

Postnr.:

Optagelsesprøve:
Til optagelsesprøven skal du fremføre en af dine sange ( sangskrivning) eller et
stykke musik, du har lavet (emol) live, solistisk eller med akkompagnement. Ansøgere på komposition vil 1 uge før optagelsesprøven få en lille tilstillet kompositionsopgave, og her medbringes løsningen til selve prøven. Efterfølgende vil
der være en samtale om den indsendte musik.
Samlet varighed: ca. 20 min.
Til stede ved optagelsesprøven sidder en faglærer, en fagcensor samt en koordinator, som alle elsker musik og er super søde.
Svar: Du vil modtage et skriftligt svar på mail, om du er optaget på talentlinjen i
sæson 2019/2020 inden 1.juni 2019.
Aldersgruppe: 13-19 år - med mulighed for dispensation.
OBS: Hvis du skal bruge PC/laptop/lydkort eller lignende til prøven, skal du medbringe dit eget udstyr. I prøvelokalet vil der være anlæg, hvor du kan tilslutte din
computer/andet device.
Har du spørgsmål til optagelsesprøven eller generelt omkring Produktion Talent+, er du velkommen til at kontakte koordinator Trine Lyngvig på
tvlyn@odense.dk.

Der er obligatorisk deltagelse 6 lørdage om året, hvor der afholdes ”Fælles
Fynske Talentdage” med de øvrige musikskoler på Fyn. Her arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner og musiksociale aktiviteter.
I sæson 2019/2020 foregår talentlørdagene på følgende datoer:
● 28. september
● 29. februar

● 26. oktober
● 28. marts

● 30. november
● 25. april
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2019/2020

Navn:
Adresse:

By:
Telefon/mobil:
E-mail:
Alder:
Evt.
musikskolefag:

Min musiklærer er:

Indsendte værker:
1. Titel:
2. Titel:

Tilmeldingen sendes eller afleveres med bilag til Odense Musikskole
att.: Katrine Grann, mail: kag@odense.dk senest den 1. april 2019

