Nyheds brev

10. oktober 2018

E-noden - Odense Musikskoles nyhedsbrev til elever og forældre
Velkommen til efterårets undervisning

Så er vi kommet rigtig godt i gang med undervisningen og de mange musikskoleaktiviteter i efteråret
2018.
Mange af vores elever arbejder allerede nu flittigt frem mod efterårets og julens mange
arrangementer og koncerter. Hold godt øje med koncertkalenderen på musikskolens hjemmeside, så
du ikke går glip af de mange aktiviteter.
Husk at musikskolen holder efterårsferie i uge 42 ligesom folkeskolerne :-)

Tarup Skole er ny partnerskabsskole

3. klasserne spiller "Tarup Blues"
Fra dette skoleår er musikskolen rykket ind på Tarup Skole med projektet "Max Musik," der medfører
rigtig meget musik i skoletiden. Vores musikpædagog er med i 2. klassernes musiktimer og laver kor i
SFO'en, og samtlige 75 elever i de tre 3. klasser får gratis obligatorisk undervisning i tværfløjte,
trompet/valdhorn, guitar, violin og saxofon.
Samtidig er Tarup Skole nu blevet et nyt fast undervisningssted for Odense Musikskole med
betalingstilbud, som er åbne for alle elever fra hele Odense onsdag eftermiddag.
Billedet er fra 3. klassernes allerførste koncert, hvor de spillede fællesnummeret Tarup Blues.

Odense Musikskole genopliver "Risingstrygerne"

"Risingstrygerne" er et helt nyt orkester for elever i 2.-5. klasse, som øver på Risingskolen hver
mandag kl. 15.00-15.45. Elever fra alle skoler i Odense er velkomne, og du behøver ikke at kunne
spille i forvejen.
Musikskolen har indkøbt både violin, cello, bratsch og kontrabas til orkestret, takket være to generøse
fondsbevilliger fra AP Møller-fonden og Tuborgfondet.
Der er åbent for tilmelding via musikskolens hjemmeside:
Tilmeld dig Risingstrygerne her

Fælles koncert for ungdomsorkestre i Odense

Fælles koncert på Amfi-scenen
Hvert år samles de 5 orkestre for børn og unge i Odense til en stor fælles koncert på Amfi-scenen
ved Brandts Klædefabrik for at gøre opmærksom på de mange forskellige muligheder for at spille i
orkester i Odense.
Odense Skole- og Ungdomsorkester, Odense Pigegarde, FDF Odense Musikkreds Juniororkester,
Odense Tamburkorps og Odense Musikskoles harmoniorkester "Helt Blæst" var alle med til at sikre
en rigtig festlig koncert for publikum i midtbyen.

Orkestret HH Winds på tur til Ærø

HH Winds på bustur til Ærø
Musikskolens "spire" harmoniorkester HH Winds har været på tur til Ærø: Bussen kørte mod færgen
kl. 7.30, morgenmaden blev nydt om bord, og så var orkesteret klar til at spille skolekoncert på Ærø
Friskole.
Efter en velspillet skolekoncert tog orkesteret til det historiske museum Søbygaard, hvor
madpakkerne blev spist i naturskønne omgivelser, og herefter blev der bagt pandekager på bål,
snittet, skudt med bue og pil og i det hele taget bare råhygget.
Kl. 18.30 var alle elever og deres lærere glade og trætte tilbage i Odense efter den skønneste tur :-)
Se billeder fra turen på Facebook her

Ledige pladser på udvalgte instrumenter

Der er ledige pladser på udvalgte instrumenter, så du kan komme i gang med at spille med det
samme. Det gælder fx kontrabas, harpe og klassisk sang (musical).
Du kan også være heldig, at der er en enkelt ledig plads på lige dit ønskeinstrument fx ude på en af
vores partnerskabsskoler, så du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores mange
forskellige muligheder for undervisning i Odense Musikskole.

Vær med i fællesskabet

Fællesskabet spiller, og der er (næsten) altid plads til en mere i musikskolens kor, orkestre og
holdtilbud.
Det er gratis at være med, hvis du allerede betaler for at spille et instrument i musikskolen. Mange
sammenspil er åbne for elever "udefra" - så koster det 160 kr. pr. måned at være med.
Kig ind på vores hjemmeside eller kontakt musikskolen for mere information om tid og sted.
Du kan også sende en SMS med teksten "Musikskole," så ringer vi dig op.

Trommesammenspillet "DrumBeaters"

"DrumBeaters" spillede til Lillebælt Halvmarathon
"Drum Beaters" er for elever i 4.-6.klasse, hvor du får mulighed for sammenspil med andre
trommeslagere.
Her vil vi spille fede beats, lære spændende breaks og få kendskab til mange forskellige
slagtøjsinstrumenter.
I løbet af året skal vi spille koncerter og gå optog til forskellige arrangementer i Odense og på Fyn.
Derudover vil der være ekstra workshop i forbindelse med koncerter, hvor vi skal øve sammen med
andre slagtøjsspillere i Odense.
Tilmeld dig "Drum Beaters" her

Syng i kor i Odense Musikskole

Det er sjovt at synge sammen
I Odense Musikskole har vi kor til børn i alle aldre:

•
•
•
•
•

Familiekor - børn 5-11 år og forældre/bedsteforældre synger sammen hver anden lørdag
Spirekor - 0.-2. klasse mandag på Odense Friskole
VOXPOP - for drenge og piger - 5.-9. klasse
Cantabile - klassisk ungdomskor - fra 9. klasse og opefter
Watashi - rytmisk ungdomskor - fra 9. klasse og opefter

Tilmeld dig kor her

Spil med i vores orkestre

Det er super sjovt at spille i orkester sammen med jævnaldrende, der har samme interesse som en
selv - her vægtes fællesskabet lige så højt som musikken, og eleverne hygger sig samtidig med, at
de lærer at spille sammen med andre.
Kom direkte til tilmelding her

•
•
•
•
•
•

Strygeorkestret "Risingstrygerne" - 2.-5. klasse - øver på Risingskolen mandag kl. 15.0015.45
Strygeorkestret "Børnestrygerne" - 8-12 år - øver på musikskolen tirsdag kl. 17.20-18.20
Strygeorkestret "Juniorstrygerne" - 12-17 år - øver på musikskolen tirsdag kl. 16.45-18.25
Blæseorkestret "HH Winds" - 9-13 år - øver på Henriette Hørlücks Skolen tirsdag kl. 16.0016.45
Harmoniorkestret "Helt Blæst" - 11-16 år - øver på musikskolen tirsdag kl. 16.45-18.25
Symfoniorkestret "CNUS" (Carl Nielsen Ungdoms Symfoniorkester) - for elever på hele Fyn
- øver på musikskolen tirsdag og 6 lørdage om året

Lad de smitsomme sygdomme blive hjemme

Det er surt ikke at komme til undervisning
Fra musikskolens side vil vi gerne opfordre til, at syge børn holder sig hjemme under dynen og ikke
kommer til undervisning og smitter de andre elever - og vores lærere!
En lærersygemelding medfører aflysning af undervisning og går dermed ud over mange elever.
Det er træls at være syg og gå glip af undervisning, men hvis vi sammen kan hjælpes ad med at
begrænse smitten, vil det være en fordel for os alle.

Musikskoleundervisning i skoleåret
Musikskolens undervisning er placeret inden for de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne, så
vær opmærksom på, at også musikskolen holder efterårsferie i uge 42.

Den første uge af januar (i skoleåret 2018/2019 er det den 2.- 4. januar) er der ingen undervisning
pga. fælleskursus for alle lærerne. Den sidste uge i juni (i skoleåret 2018/2019 er det den 24. - 28.
juni) er der ingen undervisning pga. skemalægning til næste sæson.
Instrumentalundervisningen finder sted 35‐37 gange afhængig af ugedag (fx er der færre mandage,
torsdage og fredage på grund af helligdage). Sammenspilsundervisningen finder sted 29‐31 gange
tilsvarende afhængig af ugedag.
Når undervisningsåret er gået, opgør Musikskolen antallet af undervisningsgange. Hvis der er tale om
ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale
om en refusion. Der udbetales dog kun refusion, såfremt der ikke er sat en vikar på undervisningen.

Sæsonafslutning for blæsere i gågaden

Koncert og aktivitetskalender efteråret 2018
Søndag 14. - søndag 21. oktober E F T E R Å R S F E R I E
Mandag 22. oktober kl. 20.00 Koncert med MGK produktionslinjen i Salen på musikskolen i
Danmarksgade 10
Lørdag 27. oktober Fælles Fynsk Talentlørdag for alle fynske talentelever på Odense Musikskole
Fredag 2. november kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Lørdag 3. november Fælles fynsk saxofondag på Tobaksgården i Assens
Mandag 5. - onsdag 7. november MGK-turné på gymnasier og efterskoler på Fyn
Fredag 9. november kl. 17.00 Blæserhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Lørdag 10. november Fælles fynsk strygerdag afholdes på Vissenbjerg Skole
Lørdag 10. november Basunlørdag på Odense Musikskole
Lørdag 17. november Fælles Fynsk Talentlørdag for alle fynske talentelever på Odense Musikskole
Torsdag 22. november kl. 17.00 Vinterkoncert på Stige Skole
Mandag 26. november kl. 17.00 Vinterkoncert på Holluf Pile Skole
Mandag 26. november kl. 17.00 Julekoncert på Risingskolen
Onsdag 28. november kl. 17.00 Højmeskolens julekoncert
Onsdag 28. november Julekoncert med Paarups Skolekor
Onsdag 28. november kl.19.30 Koncert med Cantabile, blokfløjter og harper i Ansgars Kirke
Fredag 30. november kl. 16.30 Scenedykkerkursus for talent- og MGK-elever
Søndag 2. december Klassisk kor Cantabile synger på HC Andersen Julemarked
Mandag 3. december kl. 16.00 Spirekorets julekoncert på Odense Friskole
Mandag 3. december kl. 19.30 Klassisk MGK-soiré
Onsdag 5. december kl. 16.30 Julekoncert på Hunderupskolen
Torsdag 6. december kl. 16.00 Julekoncert med koret på Hunderupskolen
Fredag 7. december kl. 17.30 Suzuki-strygerne spiller i Spejlteltet på HC Andersen julemarked
Mandag 10. december kl. 19.30 MGK-koncert med elever fra rytmisk og produktionslinjerne
Mandag 10. december kl. 19.00 Koncert med klassisk talentlinje på Pianoteket
Tirsdag 11. december kl. kl. 19.00 Rytmisk julekoncert på Studenterhuset
Onsdag 12. december kl. 19.00 Rytmisk julekoncert på Studenterhuset
Torsdag 13. december kl. 19.00 Rytmisk julekoncert på Studenterhuset

Torsdag 13. december Suzuki-strygerne spiller julekoncert
Torsdag d. 13. december kl. 19.00 Julekoncert på Stige Friskole
Fredag 14. december kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Mandag 17. december Julekoncert på Sanderumskolen
Tirsdag 18. december BASIS-morgenkoncert på Henriette Hørlücks Skolen
Tirsdag 18. december kl. 16.30 Orkesterskolens julekoncert i Skt. Jørgens Hallen
Onsdag 19. december Sangaften med rytmiske sangelever
Torsdag 20. december kl. 11.15 Julekoncert på Korup Skole
Fredag 21. december - 6. januar J U L E F E R I E
Fredag 18. januar kl. 17.15 Strygerhuskoncert i Salen på musikskolen i Danmarksgade 10
Fredag 25. januar kl. 17.00 Nytårskoncert i Rådhushallen

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.

