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9. januar 2017

Musikskolen ønsker godt nytår
Kære alle
Musikskolen håber, I alle er kommet godt og
sikkert ind i det nye år og er klar til at tage fat på
et helt nyt og frisk år 2017.
Vel mødt til et nyt år fuld af sjove, spændende og
inspirerende musikalske oplevelser.

I uge 10 afvikles projektuge med overskriften "Musik på skolen"
Odense Musikskole har projektuge i uge 10 fra
mandag den 6. marts 2017 til søndag den 12.
marts 2017.
I 2017 vil musikskolen som noget nyt bruge uge
10 til skabe anderledes musikalske oplevelser
for og med musikskoleleverne ude på vores
partnerskabsskoler: Risingskolen, Vestre Skole,
Odense Friskole, Sanderumskolen,
Højmeskolen, Næsby Skole, Holluf Pile Skole,
Hunderupskolen, Søhusskolen, Henriette
Hørlücks Skole og på Østre Skole
(Danmarksgade 10).
Målet med projektugen er at give musikskolens
elever, og i visse tilfælde forældre, en
anderledes musikoplevelse i denne uge.
Samtidig vil vi styrke og synliggøre det lokale
musikmiljø ude på vores partnerskabsskoler.
Du får konkret besked fra din underviser i ugerne
op til uge 10 om hvilket projekt, du skal være
med i.
Der kan i særlige tilfælde blive tale om at få fri fra
den ordinære skoleundervisning for at deltage i
musikskoleprojekterne. I disse tilfælde vil du få
særlig besked fra din skole eller fra musikskolen.

Nytårskoncert i Rådhushallen søndag 29. januar 2017 kl. 15.30
Vi glæder os til at se alle musikskolens elever til
musikskolens store traditionelle Nytårskoncert i
Odense Rådhushal søndag den 29. januar 2017
kl. 15.30.
Rigtig mange musikskoleelever spiller med til
koncerten, og det er en god anledning til at
opleve mange forskellige instrumenter og genrer
samlet til én koncert.
Børn- og Ungerådkvinde Susanne Crawley
Larsen byder velkommen.
I pausen byder musikskolen på kransekage og et
glas boblevand.
Der er fri entré, og alle er velkommen til
koncerten.
Hvis du ønsker at sikre dig en siddeplads, kan
du sende en mail til Katrine Grann på
kag@odense.dk

Nye regler om parkering ved musikskolen i Danmarksgade
Ved årsskiftet trådte nye regler om parkering i
kraft ved musikskolens lokaler på Østre Plads
(Danamarksgade 10).
Der er indført tidsbegrænsning på 3 timer, så det
er vigtigt, at man husker at stille p-skiven.
Det er fortsat kun tilladt at parkere inden for de
markerede båse.
Vi håber, at de nye regler medfører lidt mindre
trængsel på pladsen, så det bliver nemmere at
finde parkering for musikskolens elever og
forældre.

Musikskolen modtager fondsmidler til indkøb af instrumenter
Der var stor jubel på musikskolen, da beskeden
om at Albanifonden har bevilget 148.000 kr.
øremærket indkøb af instrumenter ankom.
Pengene er søgt et projekt på Korup Skole, hvor
samtlige elever i både 3. og 6 klasse får
obligatorisk instrumentalundervisning af vores
musikskolelærere som en del af deres helt
almindelige musikundervisning i skolen.
"Det er meget mere motiverende for eleverne at
spille på ordentlige instrumenter der er i tip-top
stand og virker som de skal, så vi er helt utrolig
glade for det ekstraordinært store beløb
Albanifonden har bevilget til os," udtaler
musikskoleleder Uffe Most. "Nu kan vi udskifte
nogle af vores slidte instrumenter og tilbyde
eleverne at låne de gode instrumenter med hjem
til at øve sig på."

Fynsk ungdomssymfoniorkester gæster Vollsmose Kulturhus
Lørdag den 14. januar kl. 15.00 spiller det fynske
Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester CNUS
nytårskoncert i Vollsmose Kulturhus.
Med nytårskoncerten i Vollsmose Kulturhus
ønsker orkestret at takke Vollsmose Kulturhus
for husly, da kulturhuset stiller prøvefaciliteter til
rådighed for CNUS under meget fordelagtige
vilkår. Orkestret ønsker også at bidrage til
lokalmiljøet med en festlig offentlig koncert opført
inden for rammerne af den helt traditionelle
klassiske kultur. At et fuldt besat symfoniorkester
gæster Vollsmose er i sig selv en sjældenhed,
og det vil forhåbentlig skabe interesse for en
klassisk koncertoplevelse.
CNUS er et nyoprettet orkester, der er en
sammenslutning af de to fynske
ungdomsorkestre FAUST og HCAYSO.
Koncerten byder på kendte og elskede toner, der
appellerer til både unge og ældre.
På programmet er der musik af bl.a. John
Williams, Johan Strauss, Edward Elgar og H.C.
Lumbye.

Tid og sted
Lørdag den 14. januar kl. 15.00 i Vollsmose
Kulturhus, Vollsmose Alle 14, 5240 Odense NØ
Entré
Voksne 100 kr. Gratis for børn og unge under 18
år.
Medvirkende
CNUS har en fast besætning på 50-60 unge
mennesker i alderen 13-25 år – fortrinsvis fra de
fynske musikskolers talentlinjer, Musikalsk
Grundkursus (MGK Fyn) og de fynske garder.
Dirigent: Christian Hørbov-Meier.
CNUS finansieres af støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsens talentmidler og de fynske
musikskoler.
Nytårskoncerten i Vollsmose Kulturhus er støttet
af Odense Kommunes Musikudvalg.

Optagelse på Musikalsk Grundkursus Fyn
Der er ansøgningsfrist til optagelsesprøverne på
MGK Fyn den 31. januar 2017.
Musikalsk Grundkursus er et 3-årigt
overbygningskursus knyttet til en musikskole MGK Fyn har til huse på Odense Musikskole.
MGK er gratis og henvender sig til unge mellem
14 og 25 år. Kurset er ikke SU-berettiget.
Du kan vælge mellem klassisk, rytmisk og
produktionslinjen.
Formålet med MGK er at:



Uddanne musikudøvere, som kan
stimulere det lokale musikliv
Forberede til optagelse på
musikkonservatoriet eller en
videregående musikuddannelse

Du kan se mere om MGK i denne video, som en
af vores MGK-elever lavede forrige år:
https://www.youtube.com/watch?v=81dJpWh04Q
Læs mere

Arrangementer, koncerter og aktiviteter i foråret 2017
Foråret er som sædvanlig fyldt med en masse
spændende aktiviteter for musikskolens elever.
Her er et udpluk af alt det du kan opleve og/eller
deltage i:
























Lørdag 14. januar Nytårskoncert med
ungdomssymfoniorkestret CNUS i
Vollsmose Kulturhus kl. 15 - entré:
voksne 100 kr. og børn/unge gratis
Søndag 29. janaur Musikskolens store
Nytårskoncert på Odense Rådhus kl.
15.30
Lørdag-søndag 4.-5. februar Øveweekend for elever på rytmiske
sammenspilshold - afslutningskoncert på
Dexter søndag kl. 15
Mandag 6. februar Klassisk MGK-soiré i
Salen på Odense Musikskole kl. 19.30
Uge 10 Mandag-søndag 6.-12 marts
Projektugen "Musik på skolen"
Fredag 17. februar JazzCamp for Piger
afslutningskoncert på Musikhuset Dexter
kl. 15
Lørdag 25. februar Fælles Fynsk
Talentlørdag
Mandag 27. februar Huskoncert med
rytmisk MGK i Salen på Odense
Musikskole kl. 19.30
Fredag 10. marts Det Fynske
Forårsstævne - 450 børn synger
sammen ved kæmpe korstævne i
Bellinge Idrætscenter
Torsdag 16. marts Info-møde om
Musikklassen i Salen på Odense
Musikskole kl. 19.30
Fredag 17. marts Huskoncert i Salen på
Odense Musikskole kl. 17
Fredag 24. marts Syddansk
Talentkonkurrence 2017 afholdes i
Alsion, Sønderborg
Lørdag 25. marts Fælles Fynsk
Talentlørdag
Mandag 27. marts Klassisk MGK-soiré i
Salen på Odense Musikskole kl. 19.30
Fredag 31. marts Huskoncert i Salen på
Odense Musikskole kl. 17






























Fredag-lørdag 31. marts-1. april
Orkester-øve-weekend på Steinerskolen
med Juniorstrygerne, Helt Blæst og
steiner-elever. Afslutningskoncert på
Steinerskolen lørdag kl. 17
Lørdag 1. april Børnestrygerne m.fl.
holder orkesterweekend i
Gymnastiksalen ved Odense Musikskole
- afslutningskoncert kl. 16
Søndag 2. april Orkestrene
Juniorstrygerne og Helt Blæst deltager i
koncert med HC Andersen-fejring i
Odeon
Tirsdag-torsdag 18.-20. april Elever fra
Odense Musikskole spiller
skolekoncerter på folke- og friskoler i
Odense Kommune
Lørdag 22. april Fælles Fynsk
Saxofondag afholdes på Odense
Musikskole
Tirsdag 25. april Forårskoncert på
Odense Friskole kl. 18.15
Lørdag 29. april Fælles Fynsk
Talentlørdag
Torsdag 4. maj Forårskoncert på Holluf
Pile Skole kl. 19
Lørdag 6. maj Musikskolernes Dage i
Tivoli
Tirsdag 9. maj Forårskoncert på
Sanderumskolen kl. 19
Mandag 15. maj Forårskoncert på
Risingskolen kl. 19
Mandag 15. maj Klassisk MGK-soiré i
Salen på Odense Musikskole kl. 19.30
Tirsdag 16. maj Optagelsesprøver og
standpunktsprøver for elever på klassisk
talentlinje
Onsdag 17. maj Klassisk kor Cantabile
og blokfløjteelever holder koncert i Vor
Frelser Kirke kl. 19
Torsdag 18. maj Forårskoncert på
Næsby Skole kl. 15.45
Fredag 19. maj Elever fra klassisk
talentlinje spiller koncert på Johannes
Larsen Museet kl. 17
Lørdag 20. maj Musikskolens Dag på
Østre Plads
Mandag 22. maj Forårskoncert på
Søhusskolen kl. 19
Onsdag 24. maj Optagelsesprøver på
Rytmisk Talentlinje
Onsdag 24. maj Forårskoncert på
Hunderupskolen kl. 16







Mandag 29. maj Koncert med rytmisk
MGK og Bigband på Amfiscenen kl.
19.30
Onsdag 7. juni Klassisk MGK-soiré i
Salen på Odense Musikskole kl. 19.30
Fredag 9. juni Huskoncert i Salen på
Odense Musikskole kl. 17
Fredag 16. juni MGK Afslutningskoncert
kl. 15

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.

