Reisebrev fra hospitering på musikkskole i Holstebro
Da er vi straks på vei hjem igjen fra et flott opphold i Danmark. Denne uken har vi vært i Holstebro.
Holstebro kommune regner seg som en kulturby og ønsker å være nordvest Jyllands kraftsenter. I
deres visjon sies det at de skal ha dråper av kultur i alt og kunsten skal være synlig og lett tilgjengelig.

Dette er Maren - kan hun være i slekt med Mannen fra havet?
Vårt fokus denne uken har først og fremst vært gruppeundervisning for de yngre barna, og
organiseringen av Holstebro musikkskole. Musikkskolen ble bygd i 1967 og lokalene er spesialbygd
for musikkundervisning. I fjor ble det bygd et nytt hus som rommer en stor orkestersal med flott
akustikk og flere rom til slagverksundervisning. Musikkskolen har mange flygler, store mengder
slagverksutstyr og andre instrumenter som gjør oss grønne av misunnelse...

Musikkskolens nye orkestersal
Musikkskolen samarbeider med grunnskoler om den obligatoriske musikkundervisningen gjennom å
tilby lærer som jobber sammen med klassens egen lærer, også kalt kompanjonglæring. De har også
tilbud om musikkundervisning i SFO-tiden der 1.klasse har mye sang og rytme opplæring.
I 2.klasse har de musikkarusell der elevene i små grupper prøver ulike instrumenter i løpet av
skoleåret. I 3.klasse velger de ett instrument og får undervisning i mindre grupper. I tillegg har de en
time orkester. Disse elevene er ferdig med skoledagen klokken 13:00, så det passer jo ypperlig at
musikkskolen kommer inn med sine tilbud da.

Kompanjongundervisning
Vi fikk også være med på flere grupper fra småbarnsstadiet til voksne. Tilbudene har spent mellom
musikklek, bandundervisning, kor, musikal- og teater og korps- og orkesterøvelser. Vi har hatt møte
med leder og souschef for musikkskolen, leder for talentlinjen for ungdom, og kultursjefen i
Holstebro ba oss på frokostmøte.
Vi sitter igjen med mange inntrykk og har møtt mange flotte mennesker som har tatt i mot oss med
vennlighet og delt av sin kunnskap.

Hilsen
Hanne Merete og Veronica

Mat er og kultur!

