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MUSIKSKOLEN
2017-18
Musikværksted

Sang, fløjte, xylofon og
forskellige rytmeinstrumenter.

Instrumentalspil

Guitar, klaver, bas, trommer og sang.

Sammenspilshold
Balle All-Star Bands

For yderligere information om musikskolen
kontakt Niels Brink på VIGGO eller mail: nielsbrink.bredsten@gmail.com
eller Anette Terney på VIGGO eller mail: terney@balle-mail.dk

I musikskolen, som følger friskolens semester- og ferieplan, tilbyder vi:
Musikværksted for elever i 0.–2.klasse.
Vi synger, spiller på fløjte, xylofon og forskellige rytmeinstrumenter. Sangene vil du få
med hjem, så du kan øve dig på dem. Du går til Musikværksted på hold med andre elever.
En lektion varer 45 min. Når det giver mening, slår vi holdene sammen, for at øve et
fælles repertoire.
Sang for elever i 2.-9.klasse:
Vi lærer sangteknik, synger solo og flerstemmigt. Sangene vil du få med hjem, så du kan
øve dig fra gang til gang. Har du gode forkundskaber, går vi videre med mere avanceret
stof. Du får soloundervisning, og en lektion varer 15 minutter. Er I flere på samme
niveau, kan det være, vi sætter jer på hold sammen. I så fald er lektionen længere.
Guitar for elever i 3.-9.klasse:
I starten lærer du at stemme guitaren og at spille til sange efter nemme becifringer. Du
lærer forskellige rytmiske anslag og fingerspil, samt enkle soloer. Sange med becifringer
og grebstabeller vil du få med hjem, så du kan øve dig til næste gang. Hvis du har spillet
guitar før, kan vi gå videre med mere avancerede becifringer, bl.a. barrégreb og
melodispil efter noder eller tabs. Du får soloundervisning på guitar, og en lektion varer 15
minutter. Er I flere på samme niveau, kan det være, vi sætter jer på hold sammen. I så
fald er lektionen længere. Undervisningen foregår som udgangspunkt på jeres egne
instrumenter.
Klaver for elever i 3.-9.klasse:
Hvis du ikke har spillet klaver før, starter vi med, at du lærer at spille små melodier efter
noder med højre hånd. Derefter læggers bastoner på med venstre hånd. Vi snakker
fingersætning og øver skalaer. Noderne vil du få med hjem, og vi håber, du vil øve dig fra
gang til gang. Hvis du har spillet klaver før, kan vi gå videre med mere avancerede noder
og becifringer. Vi arbejder hen imod, at du bliver i stand til at spille til sang, eller kan
optræde for andre. Du får soloundervisning på guitar, og en lektion varer 15 minutter. Er
I flere på samme niveau, kan det være, vi sætter jer på hold sammen. I så fald er lektionen
længere.
Trommer for elever i 3.-9.klasse:
Hvis du er nybegynder på trommesættet, starter vi med, at du lærer de basale
grundrytmer. Vi spiller rockrytmer og fills, hvor du spiller rundt på tammerne. Du lærer
også, hvordan du sidder ved trommesættet, og hvordan du holder på stikkerne. Rytmerne
og øvelserne vil du få med hjem, så du kan øve dig til næste time. Trommenoderne lærer
du hen ad vejen. Hvis du har spillet trommer før, kan vi gå videre med mere avancerede
rytmer og teknik på trommesættet. Du får soloundervisning på guitar, og en lektion varer
15 minutter. Er I flere på samme niveau, kan det være, vi sætter jer på hold sammen. I så
fald er lektionen længere.
Balle All-Star Band for elever i 2.-9.klasse.
Bandet består af 4 - 8 elever. Det er for dig, der gerne vil spille sammen med andre. I
bandet, hvor genren hovedsagelig er pop/rock, og hvor teksterne kan være på andre
sprog, har du mulighed for at synge eller at spille på trommer, bas, guitar, ukulele,
klaver/keyboard, eller et instrument, du selv mestrer. En lektion varer 45 min. Det
forventes, at du har øvet dig til næste gang og, at du deltager, når vi optræder med
bandet. Der er flere bands, og du vil komme til at spille sammen med elever, der er ca. på
dit niveau.

Prisen for at benytte tilbuddet om musikundervisning vil være ca. 250,- kr. om måneden
pr. elev pr. instrument/sammenspilshold. Musikskolesæsonen strækker sig i efteråret
2017 over månederne september, oktober og november indtil julekoncerten.
Forårssæsonen 2018 strækker sig over månederne januar, februar, marts, april og maj
indtil forårskoncerten. I de uger, der afholdes jule- og forårskoncert samles alle ugens
musikskolelektioner under generalprøven og koncerten.
Det vil forekomme, at lektioner må aflyses. Evt. aflyste timer indhentes i december
og/eller juni måned. De to emneuger er ikke med i musikskoletilbuddet. Derfor indhentes
de ikke.
Hvis I ønsker, at jeres børn skal modtage undervisning i musikskolen i skoleåret
2017/2018, bedes I melde børnene til ved at skrive til mig på Viggo senest mandag den
1.maj 2017. I vil blive kontaktet mht. lektionernes tidsmæssige placering.
Afvikles musikskoleundervisningen i et tidsrum, hvor eleven er i Bifrost eller i
lektiecafé, går man til musikundervisning og derefter tilbage til Bifrost/lektiecaféen
igen. Skal man vente på skolen indtil man kan komme i musikskole, skal forældrene
have en klar aftale herom med Anette Terney. Musikskolebetalingen er ikke inkluderet i
betalingen for at være tilmeldt Bifrost.
I musikskolelektionen spiller man det, man har øvet sig på. Ligeledes gennemgås det,
eleven forventes at kunne spille næste gang. Hvis man vil have det fulde udbytte af
musikskoleundervisningen, kræver det derfor, at man øver sig godt fra gang til gang.
Med ønsket om endnu et skoleår, hvor musiklivet på Balle vil blomstre.
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