Musikskolens nyhedsbrev til elever og forældre
Nyheds brev

19. december 2018

Glædelig jul fra Odense Musikskole

I de sidste mange uger har der været fuldt blus på julekoncerter og arrangementer, og det har givet
mange fantastiske oplevelser for både vores elever og publikum.
Husk at musikskolen holder juleferie fra og med fredag 21. december - vi ses igen i det nye år,
når undervisningen starter op mandag 7. januar 2019.

Børn og ældre synger sammen

Som en del af Odense Kommunes projekt "En stærk generationspagt" har musikskolens
pædagoger været ude i Hjulets Børnehus i Holluf Pile og i Fraugde Børnehus og lave musikalske
aktiviteter med børnene.

I december måned har børnehusene mødtes med deres bedsteforældre og ældre fra lokalområdet i
det lokale aktivitetscenter til fælles julesange, dans og leg - en tradition vi håber vil gentage sig til
glæde for både børn og ældre i årene fremover.

"Risingstrygerne" spillede debutkoncert

Det var med masser af kriller i maven, at børnene i musikskolens nystartede orkester
"Risingstrygerne" spillede deres debutkoncert til musikskolens årlige orkesterjulekoncert i Skt.
Jørgens Hallen tirsdag 18. december sammen med musikskolens øvrige orkestre.
"Risingstrygerne" er et helt nyt orkester for elever i 2.-5. klasse, som siden sommerferien har øvet
sammen på Risingskolen hver mandag kl. 15.00-15.45.
Der er ledige pladser i "Risingstrygerne," og du kan melde dig til via dette link:
Tilmelding til Risingstrygerne

Tilmelding til optagelsesprøve på MGK

Odense Musikskole huser Musikalsk Grundkursus Fyn, som er et landsdækkende gratis
musiktilbud for særligt talentfulde unge, der ønsker at dygtiggøre sig på deres instrument inden for
klassisk, rytmisk eller produktionsmusik (komposition, sangskrivning samt elektronisk musik og
lydkunst).
For at komme ind på MGK, skal du til optagelsesprøve - der er åbent for tilmelding nu, og sidste
frist er 31. januar 2019.
Tilmeld dig optagelsesprøven via dette link:
Tilmelding til MGK-optagelsesprøve

Rapport om "Musik på tværs" udkommet

Med midler fra TrygFonden har musikskolen gennemført projektet "Musik på tværs" i 3 børnehuse for
børn med særlige behov.
Det var børn med fx autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, børn med
flygtningebaggrund og børn fra bydele med meget socialt boligbyggeri.
I projektet fik børnene styrket deres sproglige, sociale og kommunikative kompetencer i trygge
rammer skabt af musikpædagogerne i børnehusene.
På vores hjemmeside kan du finde rapporten i sin fulde længde, og du kan se en kort film om,
hvordan musikprojektet hjalp 3-årige Velin med at finde venner
Læs mere på musikskolens hjemmeside her

Nytårskoncert fredag 25. januar kl. 17.00 i Rådhushallen

Sæt kryds i kalenderen fredag den 25. januar, hvor musikskolen inviterer til vores store årlige
Nytårskoncert.
Det bliver som sædvanlig et festfyrværkeri af musik fra mange genrer, når musikskolens dygtige kor,
orkestre, bands og solo-elever giver koncert.
Der vil være nytårstale ved Rådmand Susanne Crawley Larsen.
I pausen byder musikskolen på et glas bobler og en bid kransekage.

Koncert- og aktivitetskalender forår 2018

Der foregår rigtig mange forskellige aktiviteter i Odense Musikskole i løbet af skoleåret, og vores
elever har mulighed for at deltage i de spændende aktiviteter og spille koncerter.
Her er en liste med nogle af de arrangementer, vi allerede har planlagt - find også listen
på musikskolens hjemmeside, den bliver hele tiden opdateret med de nyeste informationer.
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Torsdag 20. december kl. 17.00 Suzuki-violinerne spiller i Storms Pakhus
Fredag 18. januar kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Onsdag 23. januar kl. 17.00 Højmeskolens vinterkoncert
Torsdag 24. januar kl. 18.00 Guitarkoncert som afslutning på projektuge på Odense
Friskole
Fredag 25. januar kl. 17.00 Nytårskoncert i Rådhushallen
Fredag 1. - lørdag 2. februar Rytmisk tur - afslutningskoncert kl. 16.30 på Odense
Musikskole
Mandag 4. februar kl. 19.30 Klassisk MGK soiré i Salen på musikskolen i Danmarksgade
10
Mandag 11. - søndag 17. februar V I N T E R F E R I E
Lørdag 23. februar Fælles Fynsk Talentlørdag for alle fynske talentelever på Odense
Musikskole
Fredag 1. marts kl. 16.30 Scenedykkerkursus for talent- og MGK-elever
Lørdag 2. marts Fynsk Klaverfestival i ODEON
Fredag 8. marts Det Fynske Forårsstævne afholdes i Odense Idrætshal
Lørdag/søndag 23.-24. marts Orkesterstævne på Steiner-skolen
Mandag 25. marts kl. 19.30 Klassisk MGK soiré i Salen på musikskolen i Danmarksgade
10
Tirsdag 26. marts Skolekoncert
Lørdag 30. marts Fælles Fynsk Talentlørdag for alle fynske talentelever på Odense
Musikskole
Fredag 5. april kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Lørdag 6. april Fælles fynsk saxofondag
Lørdag 6. april Basunlørdag på Odense Musikskole
Mandag 8. april kl. 19.30 Rytmisk MGK koncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Tirsdag 9. april BASIS-morgenkoncert på Henriette Hørlücks Skolen
Mandag 15. - mandag 22. april P Å S K E F E R I E
Tirsdag 23.-fredag 26. april Optagelsesprøver på MGK
Lørdag 27. april Fælles Fynsk Talentlørdag for alle fynske talentelever på Odense
Musikskole
Torsdag 2. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Stige Skole
Fredag 3. maj Syddansk Talentkonkurrence i ODEON
Mandag 6. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Risingskolen
Tirsdag 7. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Henriette Hørlücks Skolen
Torsdag 9. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Henriette Hørlücks Skolen
Lørdag 11. maj Musikskolens Dag på Østre Plads
Tirsdag 14. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Sanderumskolen
Tirsdag 14. maj Optagelsesprøver på Rytmisk Talentlinje
Torsdag 16. maj Optagelsesprøver på Rytmisk Talentlinje
Mandag 20. maj kl. 19.30 Klassisk MGK soiré i Salen på Odense Musikskole
Mandag 20. maj kl. 16.00 Spirekorets sommerkoncert på Odense Friskole
Tirsdag 21. maj kl. 16.30 Forårskoncert på Hunderupskolen
Onsdag 22. maj kl.19.30 Koncert med Cantabile, blokfløjter og harper i Vor Frelser Kirke
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Torsdag 23. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Holluf Pile
Lørdag/søndag 25.-26. maj Musikskolernes Dage i TIVOLI
Tirsdag 28. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Odense Friskole
Onsdag 29. maj Højmeskolens forårskoncert (evt. i Dyrup Kirke)
Mandag 3. juni kl. 19.30 Koncert med MGK-elever fra rytmisk og produktionslinjerne
Fredag 7. juni kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Onsdag 12. juni Højmeskolens sommerkoncert
Onsdag 12. juni kl. 19.30 Klassisk MGK soiré
Torsdag 13. juni kl. 11.15 Afslutningskoncert på Korup Skole
Torsdag 13. juni kl. 16.00 Korkoncert på Hunderupskolen
Fredag 14. juni kl. 17.00 Blæserhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Tirsdag 18. juni BASIS-morgenkoncert på Henriette Hørlücks Skolen - sommerafslutning
om eftermiddagen
Onsdag 19. juni Sangaften med rytmiske sangelever
Fredag 21. juni Sidste undervisningsdag i musikskolen

Find os på Facebook
Musikskolen har en meget aktiv Facebook-side, hvor vi lægger masser af fotos op og skriver om
vores mange arrangementer og aktiviteter.
Find vores side og giv os et "like" :-)

Mange hilsener fra Odense Musikskole
Mail:
odensemusikskole.buf@odense.dk
Hjemmeside:
www.odensemusikskole.dk
Facebook:
www.facebook.com/odensemusikskole
Find os på Instagram, vi hedder @odensemusikskole
Du kan også sende en SMS med "musikskole" til 445, hvis du vil i kontakt med musikskolen, så ringer
vi dig op.

