RYTMISK TALENT
er Odense Musikskoles tilbud til elever, som viser stor
interesse og flair for musik og arbejder ihærdigt og engageret.
Du skal have gode instrumentale/vokale tekniske færdigheder.
Du skal brænde for musikken, have lyst til at lære og stor lyst til at øve.
Måske skriver du dine egne numre. Derudover skal du naturligvis komme til
undervisning hver gang og deltage i musikskolens koncerter, rytmisk tur og
de 6 fælles fynske talentlørdage.

KONTAKT

Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
Telefon: 63 75 85 95
Mail: odensemusikskole.buf@odense.dk
KOORDINATOR
Morten Drejer
Mail: morDR@odense.dk

RYTMISK TALENT
ODENSE MUSIKSKOLE

2018/2019

RYTMISKE TALENT

ELEVER FÅR:

• Hovedfag 40 min. pr. uge hos din instrumentallærer.

Du skal deltage i:
• 6 fælles fynske talentlørdage (se nedenfor).
• Sammenspil i band eller bigband hver uge på musikskolen.
• Koncertaktiviteter hvor du kan spille med dit eget band eller solo.
Du har mulighed for:
• Gratis hørelære og kor.
• Tilkøb af PLUS-undervisning i klaver (rabatpris for 2. fag 450 kr. pr. måned).
• Tilkøb af BASIS-undervisning i klaver (på hold som 2. fag 305 kr. pr. måned).

OPTAGELSESPRØVE: TIRSDAG 15. MAJ 2018 (EVT. OGSÅ ONSDAG 16. MAJ)
• Ved prøven spilles 1-2 numre - gerne sammen med andre.

• Mindst ét af numrene skal enten indeholde improvisation eller være skrevet

af dig selv.
• Der prøves også i lettere hørelære og rytmeforståelse.
• Musikskolen stiller ikke band til rådighed.

TILMELDING TIL OPTAGELSESPRØVE TIRSDAG 15. MAJ 2018

RYTMISK TALENT

2018/2019

Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:

Telefon/mobil:
E-mail:
Alder:
Instrument:

MIN INSTRUMENTALLÆRER ER:

Alle - både nye og gamle elever - skal til ny optagelsesprøve hvert år.

TILMELDINGSFRIST: FREDAG 13. APRIL 2018

Det er din instrumentallærer, der vurderer, om du er parat til at søge på
RYTMISK TALENT
og indstiller dig til prøven. Så tag en snak med din lærer,
om det er noget for dig.

TIL PRØVEN VIL JEG SPILLE:
Titel:
Komponist:

Aldersgruppe: 12-19 år - med mulighed for dispensation.
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 2018/2019 foregår talentlørdagene på følgende datoer:
● 29. september ● 27. oktober
● 23. februar
● 30. marts

● 17. november
● 27. april

Titel:
Komponist:

Tilmeldingen sendes eller afleveres til Odense Musikskole att.: Katrine Grann,
mail: kag@odense.dk senest Fredag den 13. april 2018

