KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2020/21

Det er aldrig for sent at
starte. Musikskolen tilbyder undervisning for
børn og unge 0-25 år.

Har du ikke din egen
saxofon, kan du leje
en på musikskolen.

Undervisningsskoler
Musikskolen ville gerne tilbyde undervisning på alle
kommunens skoler. Især for folkeskolens yngste
elever betyder det rigtig meget at kunne gå til musik
på egen skole. Den mulighed kan vi desværre ikke
tilbyde, så indtil videre har vi musikskoleundervisning
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på 10 folkeskoler og i 1 kulturhus, 1-2 eftermiddage pr.
uge med en håndfuld forskellige fag. På Musikskolen
i Kalvehallen og på Sankt Annæ Gymnasium undervises der alle ugens 5 dage.

Velkommen til
Københavns
Musikskole
Musikskolen har en talentlinje for særligt motiverede elever. Læs mere på
www.musikskolen.kk.dk

Der tales ofte om, hvor vigtigt det er, børn og unge
lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. I musikkens
verden ved enhver, at et orkester, et kor eller et band
netop er det „ultimativt forpligtende“ fællesskab. Her
arbejder man sammen, og summen – resultatet om
man vil – bliver større end den enkeltes formåen.
Musikskolen har et stort ønske om, at alle vores elever
tilbydes relevant sammenspil, og vi vil gerne have
dem med i sammenspil hurtigst muligt. - Sammenspil
virker utroligt stimulerende på elevens lyst til at øve
sig. For korsangere, slagtøjsspillere og elever, der
spiller et stryge- eller blæseinstrument, er der gode
muligheder i vores kor og orkestre.

Et andet vigtigt udbytte af sammenspil er såkaldt sidemandsoplæring. Den elev, som torsdag eftermiddag
er „hjælpelærer“ i Spirebanden, er en time senere selv
„elev“ i Juniororkestret, - en rigtig win-win situation.
Det er vores ubeskedne håb, at denne brochure
vil inspirere til at kigge nærmere på Musikskolens
hjemmeside www.musikskolen.kk.dk, hvor man kan
læse om vores tilbud, hvor og hvornår de foregår og
tilmelde sig undervisning. Man kan også følge med i
aktivitetskalenderen og se billeder fra afholdte arrangementer. Musikskolens lærere og administration er
parate med vejledning om vores tilbud, instrumentvalg, øvning etc. Skriv en mail eller ring til os.

Hvert år går Musikskolens
blæsere og slagtøj Street
Parade på Nørrebro
sammen med børn fra
Rådmandsgades Skole.
I år er det den 15. maj.

Efterspørgslen på musikskolepladser er desværre
noget større end Musikskolens finansielle formåen,
så derfor er der ventelister til næsten alle fag. Der er
dog håb for de, som står på ventelisten, idet der i årets
løb jævnligt opstår ledige pladser. Optages nye elever
efter først til mølle-princippet? – Nej, alle der tilmelder
sig senest den 20. maj, optages på lige vilkår.
Velkommen til nye og gamle elever.
Ebbe Lund Nielsen, musikskoleleder
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Musik 0-6 år
Babymusik
Børn er i deres første leveår mere modtagelige for
lydenes nuancer end senere i livet. Jo mere stimuli, jo
flere veje ind i hjernens „net“ dannes der.
Husk at melde dig
til den ny sæson på
www.musikskolen.kk.dk
selvom du allerede
går i Musikskolen.

Hold af 9-12 elever i alderen 1-12 måneder.
12 uger á 50 minutter.
708 kr. pr. periode (betales i én rate).

Musikalsk legestue for børn og forældre
Gennem musikalsk leg, sang, dramatik og spil på
instrumenter udvikles børnenes sanser, kropsbevidsthed, motorik, skabende evner og sociale
tilpasningsevne.
Hold af 9-12 elever i aldersgrupperne 1-2 år, 2-3 år,
3-4 år og 4-5 år.
Hold for 5-6 årige uden forældre.
50 minutter pr. uge. 1.617 kr. pr. sæson (betales i 3 rater).

Har du søskende i
Musikskolen nedsættes
prisen med 25 %

Musikalsk legestue i børnehaven
Musikskolen tilbyder igen i år institutionerne musik
i børnehaven for børn i alderen 3-6 år. En formiddag
(40 minutter) om ugen forestår en musikpædagog
sammen med børnenes egen pædagog(er) undervisningen af op til 12 børn i en fast gruppe.
10.064 kr. pr. hold i 30 uger.
5.032 kr. pr. hold i 15 uger.
Brochure tilsendes alle børneinstitutioner i juni måned med tilmeldingsfrist den 10. august.

Suzuki guitar for børn i alderen 5-6 år
Eleven undervises sammen med en forælder, og såvel
instrumentalundervisning som sammenspil indgår i
undervisningen.
4.427 kr. pr. sæson (betales i 5 rater)
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Musik 6-9 år
Musik og bevægelse for elever
i børnehaveklassen
Foregår sædvanligvis på elevernes hjemskole og så
vidt muligt i forlængelse af den normale skolegang.
Gennem sang, leg, og bevægelse oplever og udfordrer
vi musikkens eventyrlige verden.

Det er nu muligt at få
hel eller delvis friplads i
Musikskolen. Læs mere
om reglerne på
www.musikskolen.kk.dk

Hold af 9-12 elever i 50 minutter pr. uge. 1.617 kr. pr.
sæson (betales i 3 rater). Tilmeldingsfrist 20. august.

Musikalsk værksted for elever i 1. klasse
Bygger videre på undervisningen i Musik og bevægelse. Gennem dans, sang og sammenspil på elementære instrumenter udvikler eleverne rytmesans og
lærer musikkens grundbegreber.
Hold af 9-12 elever i 50 minutter pr. uge. 1.617 kr. pr.
sæson (betales i 3 rater).

Er du sang- eller
instrumentalelev,
koster det ikke ekstra
at gå til sammenspil.

Musikkarrusel for elever i 2.-3. klasse
Som introduktion til instrumentalundervisningen
får eleverne her lejlighed til at spille på rigtige instrumenter i en sammenspilssituation. I løbet af sæsonen
roterer eleverne mellem instrumenterne.
Hold af 6/9/12 elever (med 2/3/4 lærere) i 50 minutter
pr. uge.
2.664 kr. pr. sæson (betales i 3 rater).
(Man kan kun være tilmeldt holdet i en sæson).
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Sang- og instrumentalundervisning
Musikskolen tilbyder
undervisning i følgende
instrumenter:

Soloundervisning

Instrumentalhold

16 1⁄2 minut pr. uge.
3.070 kr. pr. sæson (betales i 5 rater).

For elever i 1.-3. klasse
(findes kun for blokfløjte, guitar og klaver.)
Eleven kan kun være tilmeldt holdet i en sæson).

25 minutter pr. uge.
4.427 kr. pr. sæson (betales i 5 rater).

Hold á 3-5 elever i 50 minutter pr. uge 2.489 kr. pr.
sæson (betales i 3 rater).

Althorn
Baryton
Blokfløjte
Bratsch
Cello
Elbas
Elguitar
Fagot
Guitar
Harmonika
Harpe
Klarinet
Klaver
Klaver, rytmisk
Kontrabas, klassisk
Kontrabas, rytmisk
Obo
Sang, rytmisk
Saxofon
Trommesæt/Slagtøj
Trompet
Trækbasun
Tuba
Tværfløjte
Valdhorn
Violin

Jo mere du øver dig, jo bedre bliver du. Hvor meget afhænger af din alder og instrument.
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Kor, sammenspilsgrupper og teori
Musikskolen vil så gerne, at alle vores elever oplever glæden ved sammenspil. Det er her, der hentes inspiration
og motivation. Kort sagt soloundervisning og sammenspil hører sammen. Bemærk at deltagelse i orkestre, kor,
sammenspil samt teori og hørelære er gratis for elever, som går til soloundervisning i Musikskolen.
Kor, sammenspilsgrupper, teori 1.258 kr. pr. sæson (betales i 2 rater).

Spirekoret

Juniorharmoniorkestret

For sangglade børn 1. og 2. klasse

For blæser- og slagtøjselever med 2-3 års erfaring.
Orkestret spiller klassisk, evergreens, marcher mm.

Juniorkoret
For sangglade børn 3.-5. klasse

Strygerværksted

Ungdomskoret

For begyndere på violin, bratsch, cello og kontrabas.
4 aktive lærere sikrer at alle er med.

Et ungdomskor med power og vilje – synger pop,
gospel, R ́n ́B, ungdomssange, viser og lignende.
Fra 6. klasse.

Gladiators af the Golden Lime

Marimbanda

Musikskolens klarinetensemble.
For absolut rutinerede klarinettister.

Vi spiller latin-, pop-, film- og fusionsmusik på marimbaer, vibrafoner, xylofoner, pauker, trommer i alle
størrelser og alverdens slagtøj.

Københavns GuitarBande

Burning Strings, Dabawallas Inc., 7Wu,
Cairo, Hot Club Gypsy Jazz mm.

Copenhagen City Flutes Unplugged

Er rytmiske sammenspilsgrupper, der spiller rock,
pop, afro, balkan, latin, jazz…
For elever med 1- 2 års solo undervisning i bagagen.

Spirebanderne
For blæserelever på begynderniveau.
Med støtte fra en håndfuld lærere spilles populær
musik lige fra Beethoven til Olsenbanden.

Center Kvintus er et samarbejde med musikskolerne i
nabokommunerne. Læs om
kommende arrangementer
på www.center- kvintus.dk.

For guitarister med 1-2 års erfaring.
Vi spiller klassisk og populærmusik.
For fløjtespillere med 3-4 års erfaring.
Vi spiller jazz, klassisk, musical og minimalmusik.

Teori og hørelære
Undervisningen omfatter intervallære, notationsteori,
prima vistasang, prima vistaspil og rytmeøvelser. Hold
for både begyndere og videregående.

Hvis en musikskolelærer
bliver syg, sender vi en
SMS til elev og forældre.
Derfor er det vigtigt,
at vi har de rigtige
mobilnumre.

Zapolski Spirerne/Juniorerne/Cellospirerne
For videregående elever på violin, bratsch, cello
og kontrabas.
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Orkestre
1.617 kr. pr. sæson (betales i 2 rater).

Hvert år optræder mange
af Musikskolens elever til
Musikskoledage i Tivoli. I
år er det den 6. og 7. juni.

Københavns Musikskoles Symfoniorkester

Københavns Kommunes Skoleorkester

Spiller et bredt repertoire indeholdende både film- og
klassisk musik. For gode strygere, træ- og messingblæsere og slagtøj.

Et harmoniorkester – blæsere og slagtøj – med cirka
50 musikere, der spiller klassisk, evergreens, marcher
m.m. Ud over den ugentlige prøve er koncerter,
øveweekender, udlandsrejser etc. en vigtig del af
orkestrets aktiviteter.

Zapolski Strygerne
Et klassisk strygeorkester under ledelse af violinisten
Alexandre Zapolski. I sæsonens løb afholder ensemblet flere koncerter ligesom koncertrejser er en del af
de årlige aktiviteter. Orkestret er for viderekommende
elever.

De fleste kender glæden
ved at lytte til musik,
men at udøve den selv
og blive en del af den,
skal være alle forundt.
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Undervisningsskoler
Brønshøj Skole

Skolen ved Sundet

Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj
Musik og bevægelse, musikalsk værksted, instrumentalværksted, klaver og blokfløjte.

Samosvej 50, 2300 København S
Musikalsk værksted, Musikken rundt, klaver, blokfløjte,
violin, guitar, tværfløjte og slagtøj.

Utterslev Skole

Musikskolen i Kalvehallen

Skoleholdervej 20, 2400 København NV
Blokfløjte og slagtøj.

Staldgade 29, 1699 København V
Alle fag tilbydes på nær fagot og harmonika.

Sokkelundlille Børnekulturhus

Skolen på Amagerbro

Utterslev Torv 9, 2400 København NV
Guitar.

Lybækgade 20, 2300 København S
Elguitar, elbas, trommer og rytmisk sammenspil.

Musik udvikler kompetencer som efterspørges
i samfundet, hvor
kreativitet får stadig
større betydning.

Korsager Skole
Gislingevej 9, 2700 Brønshøj
Guitar og klaver.

Katrinedals Skole
Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse
Musikkarrusel, guitar, saxofon, trompet, klaver, blokfløjte og sammenspil.

Rådmandsgades Skole
Rådmandsgade 22, 2200 København N
Klaver, elguitar, elbas, violin og sammenspil.

Musik er identitetsskabende – styrker følelsen
af selvtillid og selvværd.

Øster Farimagsgades Skole
Øster Farimagsgade 40, 2100 København Ø
Musik og bevægelse, musikalsk værksted, musikkarrusel, guitar, slagtøj, klaver og blokfløjte.

Ålholm Skole
Vibeholmen 1, 2500 Valby
Musik og bevægelse, musikalsk værksted og
musikkarrusel.

Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby
Næsten alle fag tilbydes.
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Praktiske oplysninger
Musikskolen optager børn og unge op til 25 år bosat i Københavns Kommune.
Tilmelding senest den 20. maj 2020.
Tilmelding på www.musikskolen.kk.dk
På Musikskolen
lærer de unge at
indgå i forpligtende
sammenhænge.

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen.
Husk at tilmeldingen skal fornyes hvert år.
Instrumentalelever får besked om optagelse ca. 1.
juli. I løbet af august måned giver læreren besked om,
hvor og hvornår undervisningen foregår.
Holdelever modtager besked om optagelse, samt tid
og sted for undervisningen i august.
Venteliste: Elever, der ikke får plads i Musikskolen,
placeres på en venteliste. Husk at tilmeldingen skal
fornyes hvert år.
Sæsonlængden er 36 uger og går fra ultimo august til
medio juni.

Et band eller et orkester
er den ultimative
skoling i samarbejde.

Prøveperiode: For nye elever samt elever med instrumentskift gælder en prøveperiode på 2 måneder.
Udmeldelse skal ske skriftlig til Musikskolens kontor
brev eller mail. Der betales for prøveperioden dog
minimum én rate.
Betaling opkræves i 1, 2, 3 eller 5 rater.
Restance medfører udelukkelse fra undervisningen.
Søskenderabat: Hvis flere søskende er tilmeldt musikundervisningen, nedsættes den samlede betaling
med 25%.
Aflysning: I tilfælde af musiklærerens fravær må undervisningen ofte aflyses. Sker dette mere end 4 gange
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i en sæson, gives der reduktion i elevbetalingen.
Musikskolen giver besked til elev og forældre med
SMS og mail.
Afbud: Ved en elevs fravær skal der gives besked til
læreren (eventuelt til Musikskolens kontor). Eleven
har intet krav på erstatningslektion eller reduktion i
elevbetalingen. Dette gælder også, hvis fravær skyldes
lejrskole, skoleudflugt, featureuge eller lignende.
Skemaændringer: Musikskolen forbeholder sig ret til
i løbet af sæsonen at ændre holdsammensætninger,
tid og sted for undervisningen.
Udlejning af musikinstrumenter: Musikskolen udlejer stryge og blæseinstrumenter (dog ikke blokfløjter)
i begrænset omfang. Lejeperioden er 2 år, og førsteårselever har fortrinsret. Udlejning af instrumenter sker
fra Musikskolens kontor.
Instrumentleje 871 kr. pr. sæson.
Undervisningsmateriale: Noder og andre nødvendige undervisningsmaterialer betales af eleven,
hvorimod noder til kor og sammenspil stilles gratis til
rådighed.
Udelukkelse: Elever, der ved deres adfærd bevirker,
at undervisningen forringes for de øvrige elever, vil
efter samråd med deres forældre kunne udelukkes fra
deltagelse i undervisningen.
Udmeldelse kan kun finde sted, såfremt særlige
forhold gør sig gældende – længerevarende sygdom
(mindst 2 måneder), fraflytning eller lignende og kun
efter skriftlig anmodning til Musikskolens kontor.
Musiklæreren kan ikke modtage udmeldelser.

Friplads i Musikskolen – hel eller delvis

Kontakt

For elever under 18 år er det muligt at opnå hel eller
delvis friplads i Musikskolen.

Telefon: 35 43 70 73
Mail: musikskolen@kk.dk

• hel eller delvis friplads bevilges på baggrund af den
samlede husstandsindkomst
• hel eller delvis friplads skal søges samtidig med
tilmelding til Musikskolen
• hel eller delvis friplads bevilges for 1 sæson ad gangen
• ved ansøgning om hel eller delvis friplads gives
samtykke til, at Musikskolen kan indhente fornødne
indkomst- og bopæls- oplysninger
• fuld friplads gives når husstandsindkomsten er
under 181.500 kr.
• delvis friplads gives til husstandsindkomster mellem 181.501 og 563.800 kr.

Kontortid

Musikskolens administration

Musikskolens sekretær

Københavns Kommunes Musikskole
Staldgade 29, 1699 København V

Anne Grethe Christiansen

www.musikskolen.kk.dk

Lisbet Albrechtsen

Her finder du en nærmere beskrivelse af Musikskolens
tilbud, de enkelte instrumenter, hvor gammel man
skal være, og hvor undervisningen foregår. Det er også
her, at man melder sig til.

Mandag-torsdag
kl. 8.30-16.00, fredag kl. 8.30-15.00

På Musikskolen dyrker vi
kreativitet og fordybelse.

Telefontid
Daglig kl. 9.00-12.00 og kl. 13.30-14.30

Musikskolens leder
Ebbe Lund Nielsen

Musikskolens souschef
Peter Normann

Administrativ koordinator
Administrativ medarbejder

Jo mere du øver dig,
des bedre bliver du.

Karin Lodberg Falk
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Husk tilmeldingfrist den 20. maj 2020

KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE
Staldgade 29, 1699 København V · Telefon 35 43 70 73 · musikskolen@kk.dk

www.musikskolen.kk.dk

