DE SJÆLDNE

INSTRUMENTER

De Sjældne instrumenter - vi er utrolig stolte af, at kunne tilbyde lige netop dig, at være en del af projektet “De sjældne
instrumenter”, som ikke er set i Skanderborg kommune før. Udover Skanderborg kommune deltager 6 andre kommuner i
projektets 1. år. Projektet er et samarbejde mellem din skole og Kulturskolen Skanderborg. Vi har et ønske om, at du er
med til at genopdage glæden ved instrumenter, som man ikke ser i din dagligdag på din skole og musik- og kulturskoler
landet over.
Undervisningen starter i uge 2 eller 3 i 6 klasser fra indskoling/mellemtrin på 6 skoler i Skanderborg kommunen og bliver
for de fleste klassers vedkommen en del af musikundervisningen. Du vil som elev, få undervisning på et af flg.
instrumenter fagot, klarinet, althorn eller tværfløjte. Det er på forhånd besluttet, hvilket instrument din klasse skal spille
på. Der kommer en kulturskolelærer fra Kulturskolen Skanderborg ud på din skole. Alle i den klasse skolen har udvalgt,
modtager i minimum 5 uger undervisning på små hold med 2-4 elever. Undervisningen foregår i tæt samarbejde med en
eller to af skolens lærere. Instrumenterne kan som udgangspunkt ikke lånes med hjem, med mindre andet er aftalt med
kulturskolens lærer.
Projektet har som formål at fremme kendskabet til instrumenterne og på sigt, at udvikle talenter samt styrke
sammenspillet mellem instrumenterne i regionens orkestre. Både på grund af den personlige glæde, som du kan opnå
ved at spille på et instrument, men også på grund af det sammenspil i orkestre, som de sjældne instrumenter er en vigtig
del af. Vi håber, at du vil komme til at opleve et lærende og givende samspil igennem sammenspil med andre og opnår
forståelse af dig selv som værende en del af en større helhed.
Projektet forløber i først omgang indtil sommerferien 2018 og håbet er, at det bliver et treårigt projekt.
Det er tanken, at Kulturskolen efter sommerferien opretter et instrumenthold eller to på din skole, hvor du kan tilmelde
dig, men skulle du allerede i løbet af foråret få lyst til at spille på det instrument, du lige er blevet præsenteret for eller
være interesseret i et af de andre tilbud Kulturskolen har, så kontakt Kulturskolen på
87942840 eller læs mere om hvad kulturskolen kan tilbyde på
www.kulturskolenskanderborg.dk
DIT KREATIVE KRAFTVÆRK!

