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Hvem kan optages på elitelinien:

Elitelinien henvender sig som udgangspunkt til elever i alderen 14-25 år:  
- Du er til klassisk musik, rytmisk musik, e-musik, komposition, folkemusik eller sangskrivning  
- Du er motiveret både til læring og til socialt engagement 
- Du har vilje og energi til fordybelse 
- Du er nysgerrig og åben for at lære nyt 
- Du kan afsætte ca. 2 dage til kulturskoleaktiviteter om ugen, samt nogle weekender i løbet af året 
- Du skal indstilles af din egen lærer 
- Du er automatisk mentor for en elitespireelev. 

Undervisningen:

Udover hovedfag modtager du fællesundervisning, som foregår på Kulturskolen i Skanderborg. Fællesundervisning er fx sammenspil, 
kammermusik, hørelære, teori, SDS og at deltage i projekter og workshops.  Som udgangspunkt fortsætter du med hovedfagsundervisning 
ved den lærer, der har indstillet dig til optagelsesprøven. Sammen med de andre eliteelever planlægger du koncerter, I lærer hinandens 
musik at kende på tværs af genrer, og får venskaber og et netværk, der vil musikken på højt plan.  Derudover skal du spille til koncerter.  
I maj/juni måned vil sæsonen blive evalueret ved eliteliniens sommerkoncert.  
Undervisning, koncerter og andre aktiviteter på elitelinien er obligatoriske.  
Der forventes, at du møder velforberedt op til undervisningen.  

Undervisningsåret:

Hovedefagsundervisningen: Minimum 40 minutter pr. uge. 
Eliteklubaften: 2 timer hver tirsdag klokken 18.30-20.30 

Optagelsesprøven:

Prøven finder sted 22. april 2017 på Kulturskolen Skanderborg. Der afsættes 15 minutter pr. elev. 
Prøven handler om at finde dit musikalske udviklingspotentiale. Din musiklæres begrundelse for indstillingen vægter højt.  
- Du skal fremføre et selvvalgt stykke musik efter eget valg. 
- Du vil blive hørt i melodisk imitation. Du bestemmer selv om du vil synge eller spille den på dit instrument.   
- Du vil som klassisk elev skulle spille primavista. Spørg din lærer om sværhedsgraden. 
- Du vil som rytmisk elev skulle improvisere. Spørg din lærer om sværhedsgraden. 
- Du vil, hvis du søger ind på e-musik, komposition, folkemusik eller sangskrivning, i god tid før prøve få af vide, om du skal op i 

improvisation eller imitation.  
- Derudover er der en kort samtale.  
Ved prioritering af eleverne tages der hensyn til genremæssig og instrumentalmæssig spredning, samt muligheden for at sammensætte 
sammenspils-/kammermusikkonstellationer.  

Yderligere oplysninger:

Prisen per periode er 1500 kroner for 2017. Et undervisningsår består af 4 perioder.  
Elitelinien er som udgangspunkt 2-årig. Der kan søges om orlov i forbindelse med efterskoleophold. 
Det meste af kommunikationen foregår på en lukket Facebookgruppe.   

Til forældrene:

Alle forældre til eliteelever er automatisk medlemmer af forældreforeningen. Foreningens opgave er at arrangere ture og koncertrejser for 
eleverne, samt bakke op om eliteaktiviteter med praktisk hjælp og støtte.  
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Tilmeldingsblanket 

Navn:_________________________________________________ Elevnummer_______________ 

Født d.:_______________________ Hovedinstrument____________________________________ 

Hvilken linje søger du ind på (klassisk musik, rytmisk musik, e-musik, komposition, folkemusik eller sangskrivning): 

_______________________________________________________________________________________ 

Tidligere undervisning og beskæftigelse med musik:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Program til optagelsesprøven:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________  ___________________________________________________________________ 
Dato   Underskrift - forældre/værge 

Lærerens begrundelse for indstilling____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

____________  ____________________________________________________________________ 
Dato   Underskrift - lærer 

AFLEVERES TIL KONTORET SENEST 1. april 2017 

Optagelsesprøve til elitelinien 2017


