E-noden december 2016

29. november 2016

Glædelig jul og godt nytår
Kære alle
Vi fra musikskolen vil gerne sige tak for et dejligt
musikalsk år med mange gode oplvelser. Vi
ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Musikskolen uddeler instrumenter til 205 børn i Odenses specialtilbud
Nanna har pakket 205 gaveposer med
instrumenter, som skal uddeles til børn i alderen
0-8 år med særlige behov i Odense. Musikskolen
har nemlig modtaget fondsmidler til at udvikle
musikalske læringsmiljøer på de 4 specialtilbud
Børnehuset Platanhaven, Enghaveskolen,
Bækholmskolen og Nørrebjergskolen.
Gaveposerne indeholder et rasleæg, en
ærtepose og en sangbog (shufflebook).
Projektet er støttet af Statens Kunstfond og
Slots- og Kulturstyrelsen.

Hold sengen ved sygdom
I denne tid med sygdom og snue er det vigtigt at
være ekstra opmærksom på smitte.
Vi appellerer derfor til, at elever holder sig
hjemme, når de er så syge, at de heller ikke har
været i skole.
Musikskolens undervisere møder rigtig mange
børn hver dag, og det er så ærgerligt, når
smitten spredes den vej rundt.

JazzCamp for piger i vinterferien 2017
Har du lyst til fire fede dage, hvor du skal spille
musik og have det sjovt sammen med andre
piger - hvor I griber instrumenterne og spiller
sammen som et pigeband?
I vinterferien 2017 afvikler JazzDanmark og
Copenhagen Jazzfestival JazzCamp for Piger fire dages spændende musikundervisning og
inspirationscamp for piger i alderen 10-15 år. I vil
få undervisning i at spille sammen som et band,
være kreative i musikken – og have det sjovt
med at spille musik. Du vil i løbet af ugen blive
inspireret til at spille ud fra nogle nye metoder og
på nogle instrumenter, du måske aldrig havde
forestillet dig.
Der afholdes JazzCamp på Odense Musikskole
tirsdag 14. februar - fredag 17. februar 2017.
For begyndere og øvede
Alle piger bliver inddelt efter niveau, så der både
kan laves hold for begyndere og øvede. Eneste
krav er lysten til at spille musik sammen og have
det sjovt. Du må gerne være sanger normalt,
men denne uge skal du være klar på at prøve at
spille på instrumenter. Det bliver sjovt – også
selv om du ikke har prøvet det før!
Det koster 500 kr. at deltage i JazzCamp for
Piger.
Tilmelding via JazzDanmarks hjemmesidse
senest den 12. december 2016:
http://www.jcfp.dk/
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til
at kontakte Eva Frost hos JazzDanmark på
eva@jazzdanmark.dk
Læs mere

Leje af klaver hos Pianoteket
Som elev i Odense Musikskole får du nu
mulighed for at leje et klaver ved Pianoteket til
fordelagtige priser.
Kontakt Pianoteket på tlf.: 66 11 82 22 eller mail:
pianoteket@pianoteket.dk
Kom direkte til Pianotekets hjemmeside via "Læs
mere" herunder
Læs mere

Juleafslutningernes tid
December er juleafslutningernes tid, og
musikskolens elever spiller ved rigtig mange
koncerter og arrangementer i december måned.
Du kan se den lange liste her:

















Fredag 2. december Huskoncert på
Odense Musikskole i Salen kl. 17
Søndag 4. december Julekoncert på
Holluf Pile Bibliotek kl. 14 med
musikskolens elever
Mandag 5. december Klassisk MGK
soiré med MGK Fyn kl. 19.30 i Salen på
Odense Musikskole
Mandag 5. december Odense
Musikskoles Juniorstrygere og MGK
Fyns elever Frida Juul Lunde, tværfløjte
og Lars Gaardsted Frandsen, flygel,
spiller ved den traditionsrige Luciafest i
Odense Koncerthus kl. 19
Tirsdag 6. december Julekoncert på
Sanderumskolen kl. 16
Onsdag 7. december Julekoncert på
Hunderupskolen kl. 17
Onsdag 7. december Elever fra rytmisk
MGK spiller koncert på Posten kl. 19.30
Torsdag 8. december Julekoncert på
Næsby Skole kl. 15.45
Fredag 9. december Suzuki-elever
spiller koncert i Spejlteltet på HC
Andersen Julemarked kl. 17
Mandag 12. december Julekoncert med
Ellen og Vibekes klaverelever på
Odense Musikskole kl. 19
Mandag 12. december Julekoncert med
guitarorkestrene i Vor Frue Kirke kl. 19




























Mandag 12. december Koncert på
Musikbiblioteket kl. 19.30 med elever fra
klassisk talentlinje
Tirsdag 13. december Julekoncert med
rytmiske elever kl. 19 på Odense
Musikskole
Onsdag 14. december
Morgensangskoncert på Odense
Friskole kl. 8.00
Onsdag 14. december Julekoncert med
Max musik på Vestre Skole
Onsdag 14. december Julekoncert med
rytmiske elever kl. 19 på Odense
Musikskole
Onsdag 14. december Koncert med
Cantabile i Munkebjerg Kirke kl. 19.30
Onsdag 14. december Koncert med
blokfløjter og harper i Ansgar Kirke kl. 19
Torsdag 15. december Juleafslutning
for de rytmiske elever på Holluf Pile
Skole kl. 16
Torsdag 15. december Julekoncert på
Søhusskolen kl. 16
Torsdag 15. december Suzuki-elever
spiller koncert i Rosengårdscentret kl. 18
Torsdag 15. december Julekoncert på
Højmeskolen
Torsdag 15. december Julekoncert
med rytmiske elever kl. 19 på Odense
Musikskole
Fredag 16. december Koncert på
Åløkkeskolen kl. 8.00
Tirsdag 20. december
Morgensangskoncert på Henriette
Hørlücks Skole kl. 8.15
Tirsdag 20. december Orkesterskolens
store julekoncert i Gymnastiksalen ved
Odense Musikskole kl. 16.30
Tirsdag 20. december Klassisk
kammermusikaften med MGK Fyn kl.
19.30 i Salen på Odense Musikskole
Onsdag 21. december Julekoncert på
Henriette Hørlücks Skole kl. 9.00

Nytårskoncert i Rådhushallen søndag 29. januar 2017 kl. 15
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den
29. januar 2017 kl. 15, hvor musikskolen
afholder den store traditionsrige Nytårskoncert
på Odense Rådhus.
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.

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.

Klik her for at afmelde dette nyhedsbrev

