E-noden marts 2019

20. marts 2019

Nyt fra Odense Musikskole
Sæsonen kører nu for fulde omdrejninger og
med masser af koncerter, arrangementer og
spændende musikalske tilbud til vores elever.
Nogle af de ekstra tilbud kan du læse om her i
E-noden.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag 11.
maj kl. 10.30-14.30, hvor vi holder ÅBENT HUS
på Musikskolens Dag med musik fra 5 scener
indendørs og udendørs på musikskolen i
Danmarksgade 10 - kom og oplev musikskolens
mange rytmiske bands, orkestre, kor og
soloelever spille.

Produktions-workshop for nysgerrige elever torsdag 21. marts kl. 18.00-20.00

Er du interesseret i at søge ind på musikskolens
talentudviklingslinje Produktion Talent+? Vi
inviterer til workshop, hvor du har mulighed for at
selv at udforske linjens 3 fagområder:
SANGSKRIVNING - KOMPOSITION ELEKTRONISK MUSIK & LYDKUNST
Her kommer vi bl.a. til at arbejde med følgende
spørgsmål:
• Hvad kan man gøre for at få den gode idé?
• Hvordan kommer man videre fra den gode idé
og får den omsat til musik?
• Hvordan får man mest muligt ud af mindst
muligt?
Og du får selvfølgelig mulighed for at prøve
kræfter med at skrive sange, komponere
melodier eller lave musik på computer under
vejledning af linjens dygtige undervisere Trine
Lyngvig, Lasse Dan og Henrik Pahlke.
Workshoppen er målrettet unge i alderen 13-19
år, som arbejder seriøst med musikken - alle er
velkomne!
For tilmelding, skriv en mail til Katrine Grann:
kag@odense.dk

Kender du musikskolens talentlinjer?
På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af
vores særligt talentfulde elever at indgå i et
talentudviklingsforløb på enten klassisk, rytmisk
eller produktion talentlinje (klassisk komposition,
sangskrivning og elektronisk musik- og
lydkunst).

De klassiske talentlinjeelever december 2018

På Talentlinjerne tager vi udgangspunkt i den
enkelte elevs behov og musikalske udvikling.
Samtidig forventer vi, at talentlinjeeleverne
udfylder en bærende rolle på musikskolens
sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler
for der igennem at virke motiverende for de
øvrige elever og for hele holdets musikalske
udvikling.
Der er tilmeldingsfrist til optagelsesprøverne på
talentlinjerne hhv. 1. og 8. april.
Læs mere om talentlinjerne her

PigeBEAT - musikalsk bootcamp for piger 14-20 år

Så er der åbent for tilmelding til pigeBEAT - du
kan læse mere og finde link til tilmelding via
dette link:
https://www.facebook.com/pigebeat/
Vær opmærksom på tilmeldingsfrist 1. april.
Du kan også se mere om, hvad pigeBEAT går
ud på i nedenstående video
Se video om PigeBEAT her

Syddansk Talentkonkurrence 3. maj 2019 i ODEON
I år er Odense Musikskole vært for Syddansk
Talentkonkurrence for talentfulde unge klassiske
instrumentalister og sangere i alderen 8-20 år.
Der er tilmeldingsfrist 22. marts, og du kan
læse mere på musikskolens hjemmeside.
Dagen afsluttes med en finalekoncert i
musikkonservatoriets sal kl. 18.00, hvor alle er
velkomne.
Syddansk Talentkonkurrence 3. maj 2019

Læs mere om Syddansk Talentkonkurrence
her

Koncert med elever fra MGK Fyn Produktion

Med titlen "Musikken i rummet/rummet i
musikken" inviterer unge talenter fra MGK Fyns
Produktionslinje til en anderledes koncert i
samarbejde med Det Fynske Kunstakademi.
Sangskrivere, komponister og elektroniske
musikere præsenterer nye musikalske værker,
som er skabt med udgangspunkt i det fysiske
koncertrum - og de giver hver især deres bud
på, hvordan temaet arkitektur kan spejles i
musikken.
Koncert 11. april kl. 19.30

Gratis entré.
Torsdag 11. april kl. 19.30.
Udstillingshallen, Det Fynske Kunstakademi,
Jernbanegade 6.
Koncerten er en del af Arkitekturfestivalen i
Odense.
Find Facebook-begivenheden her

Optagelsessamtaler til Musikklassen
Der er fuld gang i optagelsessamtalerne til
Odense Musikskoles populære Musikklasse - i
år har hele 42 elever fra 7.-9. klasse ansøgt om
at få en af de i alt 25 pladser.
Musikklassen mødes til undervisning på
musikskolen hver fredag eftermiddag og en
lørdag om måneden.

Musikklassen spiller på ODEONs store scene

I løbet af året deltager de i forskellige
arrangementer og koncerter, og senest optrådte
de seje elever i pausen i en propfuld sal ved
ODEON Melodi Grand Prix. Musikklassen skal
allerede på scenen i ODEON igen den 2. april til
HC Andersens fødselsdagsfejring.

Film om AP Møller-projektet
Takket være en STOR bevilling fra AP Møllerfonden på 2,1 millioner kr. har vores
musikskolelærere sammen med musiklærere og
pædagoger fra samtlige folkeskoler i Odense
gennemgået et efteruddannelsesforløb de
seneste 2 år.
Underviserne har brugt co-teaching-metoden og
er blevet opkvalifiseret til at give den
obligatoriske musikundervisning i folkeskolen et
løft, og det medvirker til at skabe endnu bedre
musikalske læringsmiljøer ude på skolerne.
Se film om AP Møller-projektet her

Det Fynske Forårsstævne for 500 korbørn
Hvordan lyder det, når 500 korbørn synger
sammen i Odense Idrætshal? Det kan du få
svaret på ved at følge linket til vores livestream
på Facebook herunder.
Hvert år er musikskolen vært ved det store
stævne, hvor børn fra 14 forskellige skolekor har
øvet sangene i månederne op til stævnet, inden
de mødes og får en kæmpe fælles oplevelse ved
at synge sammen så taget løfter sig.
I år var det den rutinerede korleder Anders
Møllers sjove sange fra "Go'e sange...dejlige at
synge."
Se livestream fra korstævnet her

Pas på dine ører
Som musiker er det rigtig vigtigt at passe godt
på sine ører.
Tjek nedenstående hjemmeside og få nyttig
viden, og tips og tricks til, hvordan du sikrer dig,
at du passer på din hørelse og kan dyrke musik i
mange år endnu:
Hjemmesiden "Pas på ørerne"

Koncert- og aktivitetskalender forår 2019
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 vores
hjemmeside, den bliver hele tiden opdateret med de nyeste informationer.

Torsdag 21. marts kl. 18.00-20.00 Gratis Produktions-workshop for interesserede elever
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 Skolekoncerter på Steiner-skolen og Tarup Skole
Lørdag 30. marts Fælles Fynsk Talentlørdag og CNUS-prøve 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 på Middelfart Musikskole
Lørdag 6. april Basunlørdag for musikskoleelever på Syddansk Musikkonservatorium
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
Torsdag 11. april kl. 19.30 MGK Produktion afholder koncert på Det Fynske Kunstakademi

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
Lørdag 27. april - onsdag 1. maj CNUS-projekt som afsluttes med koncert 1. maj kl. 19.30 i
Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus - fri entré

Torsdag 2. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Stige Skole
Fredag 3. maj Syddansk Talentkonkurrence i ODEON - afslutningskoncert kl. 18.00
Mandag 6. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Risingskolen
Tirsdag 7. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Henriette Hørlücks Skolen
Tirsdag 7. maj Optagelsesprøver til Klassisk Talentlinje på Odense Musikskole
Torsdag 9. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Henriette Hørlücks Skolen
Lørdag 11. maj kl. 10.30-14.30 Musikskolens Dag på Østre Plads
Tirsdag 14. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Sanderumskolen
Onsdag 15. maj kl. 16.30 Forårskoncert på Tarup Skole
Torsdag 16. maj Optagelsesprøver på Rytmisk Talentlinje
Mandag 20. maj kl. 16.00 Spirekorets sommerkoncert på Odense Friskole
Mandag 20. maj kl. 17.00 Afslutningskoncert med elever fra Klassisk Talentlinje
Mandag 20. maj Standpunktsprøver for elever på Klassisk Talentlinje
Mandag 20. maj kl. 19.30 Klassisk MGK-soiré i Salen på Odense Musikskole
Tirsdag 21. maj kl. 16.30 Forårskoncert på Hunderupskolen
Tirsdag 21. maj Optagelsesprøver på Rytmisk Talentlinje
Onsdag 22. maj kl.19.30 Koncert med Cantabile, blokfløjter og harper i Vor Frelser Kirke
Torsdag 23. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Holluf Pile
Torsdag 23. maj kl. 17.00 Forårskoncert med klaver- og sangelever i Salen på Odense
Musikskole
Lørdag/søndag 25.-26. maj Musikskolernes Dage i TIVOLI
Tirsdag den 28. maj kl. 17.00 Forårskoncert på Odense Friskole
Onsdag 29. maj Spil sammen dag på Højmeskolen med koncert kl. 17.00

Tirsdag 4. juni kl. 19.30 Koncert med MGK-elever fra rytmisk og produktionslinjerne på Amfiscenen ved Brandts Klædefabrik
Fredag 7. juni kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Onsdag 12. juni Højmeskolens sommerkoncert (i skoletiden, klasserne spiller for hinanden)
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
eftermiddag
Onsdag 19. juni Sangaften med rytmiske sangelever

Fredag 21. juni Sidste undervisningsdag på musikskolen i denne sæson - vi ses efter sommerferien,
hvor første undervisningsgang er mandag 12. august

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.

