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Kære forældre og elever
Så er vi nået et stykke ind i efteråret, og jeg håber, I er kommet godt i
gang med sæsonen i Musikskolen.
I dette nummer af GM-nyt kan I læse om Musikskolens arrangementer
og koncerter i forbindelse med Golden Days festivalen, der løb af stablen i september.
Tirsdag den 15. november kl. 19.30 afholder vi orienterings- og valgmøde. Læs mere om bestyrelsens arbejde på side 4. Formandens beretning sendes til jer inden mødet.
Julen nærmer sig allerede, og november og december kommer til at stå i
julens tegn med bl.a. julekoncert på Gentofte Rådhus 1. søndag i advent
søndag den 27. november, hvor Musikskolen traditionen tro spiller julen
ind. Her vil små og store elever i Musikskolen spille et varieret repertoire
af julemusik. Lørdag den 3. december holder vi julerytmikfest for de 1 – 5
årige på Kulturskolerne, hvor vores eget nisseorkester spiller op til hop,
sang og dans.
Efter nytår venter et nyt projekt i Musikskolen. Sæt derfor allerede nu X
i kalenderen i uge 6 hvor projektet kommer til at foregå. I projektugen
skal Musikskolens elever opleve og deltage i alternative undervisningsformer og tilgange til den store verden, der hedder musik. Elevernes
normale skemaer opløses, dog skal de fleste elever deltage i projektugen den dag (dage) de normalt får undervisning. Med få undtagelse vil
al undervisning foregår på Kulturskolerne på Duntzfelts Allé. Vi glæder
os meget til dette nye tiltag i Musikskolen. I vil få mere information om
projektugen efter jul.
Efter nytår gentager vi også sidste års succes med duo/trio-projekt for
elever i eneundervisning med efterfølgende koncert.
Husk at følge med i koncertkalenderen på din egen side i Speedadmin
- der bliver mange andre spændende koncerter, arrangementer og projekter i løbet af sæsonen. Se også musikskolens Facebook side.
Jeg ønsker jer en god sæson i Gentofte Musikskole.
Venlig hilsen
Ulla Clausen
Musikskoleleder
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Golden Days - Festival om 1970´erne
Igen i år deltog Gentofte Musikskole i Golden Days
Golden Days præsenterer hvert år en
tilbagevendende festival i København
og omegn. Dette års festival handlede
om 70´erne, og Gentofte Musikskole
deltog ved flere arrangementer.
Torsdag den 22. september var Musikskolen repræsenteret ved Golden Days
arrangement på Gentofte Hovedbibliotek. Her var mange fine indslag, bl.a
opførte 30 guitarister det minimalistisk
værk ”Domino Figures” af dansk-amerikaneren Wayne Siegel.
Værket “Domino Figures” er opbygget
på en meget anderledes måde end vi er
vant til. Værket består af 98 musikalske
figurer, som skal gennemspilles af alle
guitarister. Hver figur skal gentages og
spilles så hurtigt som muligt i den tid,
der er til rådighed. Der kan medvirke
mellem 10 og 100 guitarer.

Uanset antallet af guitarister
skal værket vare 20 minutter, og det justeres gennem
hastigheden på vip gennem
rækken af guitarister. (Det må
tage 36 sekunder fra et vip
Titlen ”Domino Figures” refererer til starter til det er nået til sidste
billedet på domino brikker, der vælter guitarist.)
en efter en i en jævn bevægelse, hvor
det her er guitarhalsene, der ”vælter” Den danske rekord for antal
guitarister ved opførelse af
en efter en.
dette værk er i øvrigt 115 gui1. guitarist spiller de enkelte figurer i et tarister, der opførte værket ved
præcist antal sekunder, og sender hver TV2´ 5 års jubilæum!
enkelt figur videre med et vip. Vippet
går gennem rækken af guitarister og Til koncerten medvirkede
sammen med vippet en ny figur. Klange flere talentelever fra Gentofte
bevæger sig gennem guitaristerne og Musikskole. Derudover medklange overlapper hinanden og skaber virkede talentelever fra Ballerup, Herlev, Gladsaxe, og Furesø
tilsammen et flot univers.

Sange med slagkraft
Musikskolens kor medvirkede også i årets
Golden Days festival.
Dette skete lørdag den 24. september, hvor 65
dygtige og glade Sanglopper og Bumblebeezz
fra Musikskolen indtog Hovedbiblioteket med
”sange med slagkraft fra 1970´erne”. Forinden lå
flere ugers intens øvning i de forskellige kor af
sange fra 70érne. På selv koncertdagen mødtes
alle korelever samt 4 lærere om formiddagen
på Kulturskolerne for at øve sangene samme
inden den flotte medrivende koncert.
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Musikskole, MGK–guitarelever
fra Region Hovedstaden, samt
guitarstuderende og docent
Jesper Sivebæk fra Det Kgl.
Danske
Musikkonservatorium.
Golden Days er en kulturorganisation, der formidler
viden, historie og kultur via
kulturelle begivenheder, der
på en levende, inddragende
og aktualiserende måde
udfordrer, overrasker og
gør os klogere på vores
fælles kultur og historie.

GentofteNatten 2016 på Kulturskolerne
Husker du 1970’erne? På Gentoftenatten fejrede Kulturskolerne, i
kølvandet på Golden Days festivalen årtiet, hvor alle talte om
fred, kærlighed, sammenhold og
ikke mindst musik. Og der var
heldigvis mange besøgende på
Kulturskolen på Duntzfelts Allé,
heriblandt borgmester Hans Toft.
Hele aftenen var primært tilrettelagt af Musikskolens og Billedskolens elever og blev indledt med
en festlig 70`er fællessang, nemlig Shu-bi-duas ”Hvalen Hvalborg”. Og Musikskolens elever
tog fint tråden op med så forskellige 70`er hits som fx Skousen &
Ingemanns:” Herfra hvor vi står”,
temaet fra filmen ”Deer Hunter”
og Sebastians: ”Når lyset bryder
frem”.

Billedskolens elever havde bl.a. ar- udklædning og bevægelse til
bejdet med inspiration fra kunst- musikskoleelevernes udgave af
neren Poul Gernes’ værker. Der var Led Zepplins ”Whole Lotta Love”.
både cirkler og lagkage-skulpturer. Andre billedhold havde taget Hele aftenen blev bundet fint
udgangspunkt i de musiknumre sammen af arrangementets genProgrammet var meget varieret. Musikskolens elever skulle spille nemgående konferencier Linus,
Lige fra fællessang, over smukke på Gentoftenatten og skabt ”LP- som til hverdag er talentelev på
Musikskolen.
ungdomskor, klaver- og violin-du- covers” til numrene.
et, soloklaver og til fuld fart på med
Led Zeppelin og Stevie Wonder Billedholdenes elever udførte til- Så glæd dig allerede nu til næste
lige en lille happening med 70’er- års GentofteNat på Kulturskolerne!
numre med band, så salen kogte.

Jul i Gentofte Musikskole
for de yngste 1- 5 år
Går du til Hverdagsrytmik, Lørdagsrytmik eller Hop, Spil og Ballade
så sæt allerede nu x i kalenderen til
Musikskolens festlige Nissearrangement:

Lørdag den 3. december kl. 10.00 på Kulturskolerne
Vi danser og synger, mens nisseorkesteret spiller til.
Musikskolen byder på juice, kaffe, pebernødder og godteposer.
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Nye bestyrelsesmedlemmer søges
Spændende udfordringer ligger og venter.
Dialogerne med Gentofte Kommune med deres virkning på
aktiviteter og elev-/lærerantal, udvikling af Kulturskolerne
Duntzfelts Alle 8, kvalitetssikring
samt udvikling af samarbejde med
folkeskolen – dette er blot nogle
af de spændende opgaver, der
venter på en ny bestyrelse.
Det er vigtigt, at nye forældre eller
støttekredsmedlemmer vælger
at gå aktivt ind i det arbejde at
sidde i Musikskolens bestyrelse så
der kan ske en glidende udskiftning. Den siddende bestyrelse skal
derfor opfordre eventuelt interesserede til at melde sig som kandidater. Bestyrelsen holder normalt
4 - 5 møder årligt, hvor aktiviteter,
fremtidsplaner, forhandlinger med
Kommunen, budget og regnskab
samt arrangementer m.m. drøftes.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer
sidder i nogle udvalg om ansættelser, timefordeling m.m. Disse
udvalg mødes måske et par
gange om året. Bestyrelsesarbejdet er hverken specielt
omfattende eller arbejdskrævende, ud over hvad man selv
vil lægge i det – og det giver
mulighed for at videreudvikle
GM til en endnu bedre og velfungerende musikskole, hvor
Kommunens børn og unge får
lejlighed til at dyrke glæden
ved aktiv musikudøvelse. Hvis
nogen vil høre nærmere om
bestyrelsens arbejde, er de
velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 39 62 55 24.
Henrik Sevaldsen
Bestyrelsesformand

Indkaldelse
Gentofte Musikskole indkalder hermed skolens forældrekreds
og elever til orienterings og valgmøde:
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 19.30
I salen på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om Gentofte Musikskoles virke

Redaktion og layout:
Anne Marie Vincent
Ansvarshavende
Ulla Clausen

3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
5. Valg af:1 forældrerep., 1 støttekredsrep.
6. Valg af 1 elevrep. og 1 elevrep. suppleant
7. Valg af 1 kritisk revisor og 2 revisorsuppleanter
8. Evt.
Gentofte Musikskole
Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup
Email: musikskolen@gentofte.dk
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Nyhedsbrevet udgives af:
Gentofte Musikskole
Duntzfelts Allé 8
2900 Hellerup
musikskolen@gentofte.dk

