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Musikskolen går et aktivt forår i møde
På Odense Musikskole går vi et rigtig aktivt forår
i møde.
Vores elever skal deltage i rigtig mange
forskellige aktiviteter, konkurrencer, stævner,
koncerter osv., og vi ønsker alle rigtig god
fornøjelse med det hele.
Du kan løbende følge med på Facebook, hvor vi
lægger billeder og historier op.

A.P. Møller Fonden giver støtte til bedre musikundervisning
Vi kan slet ikke få armene ned her på
musikskolen - efter en ansøgningsproces på 1½
år har A.P. Møller Fonden bevilget midler til, at vi
kan være med til at opkvalificere musiklærerne
på Odense Kommunes folkeskoler. Projektet
udspringer af musikskolens eksisterende
samarbejde med vores 9 partnerskabsskoler og
er en videreudvikling af den model.
Se indslag på TV2Fyn om fondsbevillingen her:
http://www.tv2fyn.dk/artikel/millioner-tilmusiklaerere-elever-skal-selv-skabe-musik

Projektuge i uge 10 - "Musik på skolen"
Vi glæder os til Odense Musikskoles projektuge,
som finder sted i uge 10 fra mandag den 6.
marts 2017 til søndag den 12. marts 2017.
På alle vores partnerskabsskoler er den normale
undervisning aflyst, og eleverne kan deltage i
andre musikalske aktiviteter i nye fællesskaber.

Målet med projektugen er at give musikskolens
elever en anderledes musikoplevelse 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. Spørg din musiklærer, hvis du er i tvivl
om, hvad du skal deltage 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.

Bliv en del af Musikklassen på Odense Musikskole
Skal du i 7., 8. eller 9. klasse efter sommerferien?
Og brænder du for at arbejde meget mere med
musik? Så meld dig til Odense Musikskoles
Musikklasse.
Der er undervisning på musikskolen hver fredag kl.
14.15 - 17.30 og en lørdag om måneden kl. 10.00 14.00.
Informationsmøde torsdag den 16. marts 2017 kl.
19.30 på musikskolen i Danmarksgade 10.
Tilmelding til Maibrit på mail: mbs@odense.dk
Tilmeldingsfrist den 24. marts 2017 kl. 12.00 via
musikskolens hjemmeside.
Find mere information om Musikklassen på vores
hjemmeside www.odensemusikskole.dk eller via
”Læs mere” herunder.
Læs mere

Kæmpe korstævne med 450 børn
Fredag den 10. marts 2017 afholdes Det Fynske
Forårsstævne i Bellinge Idrætscenter med et
rekordstort antal deltagere. Hele 450 børn er
tilmeldt stævnet, og de kommer fra børnekorene
på 10 forskellige skoler i Odense.
Børnene har øvet sig hjemmefra i ugerne op til
stævnet, så de kan alle sangene udenad. Til
selve stævnet forenes alle deres stemmer, så
taget løfter sig, og børnene får en helt unik
oplevelse af at synge så mange sammen.
Det er de erfarne og inspirerende korledere
Manner Peschcke-Køedt og Kirsten Juul

Seidenfaden, der leder slagets gang på dagen
med deres materiale fra "Lige i Øret."

Optagelsesprøver på MGK Fyn
Der bliver rift om pladserne, for der er rigtig
mange unge musikere tilmeldt
optagelsesprøverne til MGK Fyn i år.
I alt 60 unge er tilmeldt prøven, som finder sted i
ugen lige efter påske, og vi har mulighed for at
tilbyde plads til ca. 20 personer.
MGK-eleverne spiller flere koncerter hvert år, og
du er meget velkommen til at komme og høre
dem:








Mandag 27. marts Klassisk MGK-soiré i
Sanderum Kirke kl. 20.00
Mandag 15. maj Klassisk MGK-soiré i
Salen på Odense Musikskole kl. 19.30
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. 17.00
Fredag 16. juni MGK Afslutningskoncert
kl. 15.00

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

Vi fejrer HC Andersens fødselsdag
Vores orkestre Helt Blæst og Juniorstrygerne er
med, når HC Andersens 212 års fødselsdag
fejres med kæmpe koncert i Odeon søndag den
2. april 2017 kl. 13.00.
Forestillingen står i børnenes tegn, og de kan
sammen med deres voksne forvente en magisk
time fyldt med musik, dans, spas, drømme og
håb. Blandt de optrædende kan nævnes sanger
Anna David, der vil blive akkompagneret af
Odense Musikskoles 60 børns store orkester.
Balletbørn fra Det Kongelige Teaters Balletskole
i Odense vil vise dans af høj klasse, og
BaggårdTeatret fra Svendborg samler hele

fødselsdagsforestillingen med deres sjove
animerede figurer Klods Hans og Grimme Ælling
i en helt speciel version af deres roste forestilling
”HCA Lever”.
De 2 orkestre øver sammen i hele weekenden
op til koncerten sammen med elever fra Rudolf
Steiner-skolen.
Find mere info og køb billetter til arrangementet
via linket i "Læs mere"
Læs mere

Musikskolens Dag lørdag 20. maj 2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den
20. maj 2017.
Hvert år fejrer vi Musikskolens Dag med
optræden af næsten alle musikskolens bands,
orkestre og ensembler. Dagen er fuld af
koncerter fra 8 forskellige scener, og du kan
opleve både yngre og ældre elever, begyndere
og øvede, alle instrumenter og både grupper og
solo-indslag.
Vores lærere vil også spille, og der er mulighed
for at afprøve instrumenter.
Vel mødt til en festlig dag på Østre Plads.
Fri entré hele dagen - alle er velkomne.

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:










Uge 10 mandag-søndag 6.- 12. marts
Projektugen Uge 10 "Musik på skolen"
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. 17.00
Lørdag 18. marts Harpesammenspilsdag på KUMUS ved Fuglsang Gods,
Lolland, afslutningskoncert kl. 16.00
Onsdag 22. marts Søhusskolens
Forårskoncert kl. 19.00






























Fredag 24. marts Syddansk
Talentkonkurrence 2017 afholdes i
Alsion, Sønderborg
Lørdag 25. marts Fælles Fynsk
Talentlørdag afholdes i Assens
Mandag 27. marts Klassisk MGK-soiré i
Sanderum Kirke kl. 20.00
Fredag 31. marts Huskoncert i Salen på
Odense Musikskole kl. 17.00
Fredag-lørdag 31. marts- 1. april
Orkester-øve-weekend på Steinerskolen
med Juniorstrygerne, Helt Blæst og
steiner-elever. Afslutningskoncert på
Steinerskolen lørdag kl. 17.00
Lørdag 1. april Børnestrygerne m.fl.
holder orkesterweekend i
Gymnastiksalen ved Odense Musikskole
- afslutningskoncert kl. 16.00
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
Lørdag 22. april Fyns Klaverfestival
afholdes på Faaborg-Midtfyn Musikskole
Tirsdag 25. april Forårskoncert på
Odense Friskole kl. 19.00
Lørdag 29. april Fælles Fynsk
Talentlørdag afholdes på Nordfyns
Musikskole
Torsdag 4. maj Forårskoncert på Holluf
Pile Skole kl. 19.00
Lørdag-søndag 6.-7. maj
Musikskolernes Dage i Tivoli (Black and
White, Guitarbanden, Helt Blæst,
Børnestrygerne, suzuki-eleverne m.fl.)
Tirsdag 9. maj Forårskoncert på
Sanderumskolen kl. 19.00
Mandag 15. maj Forårskoncert på
Risingskolen kl. 19.00
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. 19.00














Torsdag 18. maj Forårskoncert på
Næsby Skole kl. 15.45
Fredag 19. maj Elever fra klassisk
talentlinje spiller koncert på Johannes
Larsen Museet kl. 17.00
Lørdag 20. maj Musikskolens Dag på
Østre Plads kl. 10.30-14.30
Mandag 22. maj Forårskoncert på
Søhusskolen kl. 19.00
Onsdag 24. maj Optagelsesprøver på
rytmisk talentlinje
Onsdag 24. maj Forårskoncert på
Hunderupskolen kl. 16.00
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. 17.00
Fredag 16. juni MGK Afslutningskoncert
kl. 15.00

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.

