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TILBAGEBLIK

Året, der gik ifølge den nytiltrådte formand
for Musik & Ungdom, Henrik Lilleholt Smidt.
I MUSIK & UNGDOM er vi glade for at
komme ud og møde børn og unge
som brænder for musikken. Det
er let at være stolt af vores arbejde, når vi har været ude og høre
unge musikere prøve kræfter med
det symfoniske sus, få appetit på
kormusikkens friske energi eller
snuse nysgerrigt til den ny kompositionsmusik. Men det, der gør
mest indtryk, er den begejstring og
gnist, som lyser i øjnene på de unge
mennesker, der deltager i Musik &
Ungdoms projekter.
MÆRK GNISTEN
Men du behøver ikke at tage vores
ord for det. Når vi åbner dørene til
vores projekter, kan du møde alle
de unge deltagere og de mange
mennesker, der står bag. Musik &
Ungdom skaber nemlig musikprojekter, der rækker ud til børn og
unge og sørger for, at de mødes på
tværs af landet.
I 2014 fortsatte vi de gode takter.
Musikprojekterne voksede sig større, og endnu flere fik øjnene op for
Musik & Ungdoms vigtige arbejde.
Potentialet er kæmpestort, for musik
fylder en stor del af børn og unges
hverdag – også selvom de ikke selv
spiller et instrument.

STORE ØJEBLIKKE
Der var mange store øjeblikke for
Musik & Ungdom i 2014. Vores
eventmagerworkshop M&U Crew
debuterede i starten af året, Orkesterfestivalen voksede sig større i
DR Koncerthuset, Musikskoledage
i Tivoli fejrede sit 25-års jubilæum
med en bragende flot forårsweekend i den gamle have.
Ude i landet fortsatte KorProjekt
med at lade unge korsangere mærke suset fra et kæmpekor, Ethno
Denmark sagde nok en gang goddag til verden og fremmede musikkulturer, mens New Music Days lod
de unge musikskoleelever smage
helt dugfriske toner i Kolding.
Alt sammen gode anledninger for
børn og voksne til at smage og
dufte sig gennem musikken og blive
underholdt. Det kan du læse mere
om på de næste sider.
God fornøjelse.

Henrik Lilleholt Smidt
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MÆRKEDAGE

Få overblikket over årets store begivenheder i Musik & Ungdom.

ORKESTER
FESTIVALEN
2. marts

LANDSMØDE
18. marts

KORPROJEKT
22. marts

MUSIKSKOLEDAGE
I TIVOLI
3.-4. maj

4

N

V

Ø

S

ETHNO DENMARK
9.-16. juli

CREW WORKSHOP #1
24. maj

CREW WORKSHOP #2
4. oktober

MUSIC X-CHANGE
13.-19- oktober

NEW MUSIC DAYS
30.-31. oktober

OM
MUSIK & UNGDOM
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M

usik & Ungdom er en nonprofitorganisation, der hver
år arrangerer en lang række
aktiviteter for at give børn og
unge mulighed for at skabe musik under professionelle vilkår og
udvikle sig i musikkens verden.
Nogle gange tager vi imod et
mylder af forventningsfulde
børn og unge, der skal ind og
optræde i en stor koncertsal
eller på en af de mange scener, der bliver stillet op, når vi
afholder Musikskoledage i Tivoli.
Andre gange byder vi velkommen til en mindre flok, der har
mod på at eksperimentere med
nye lyde til New Music Days.
Eller som gerne bruger en uge
af deres sommerferie på at lære
folkemusik fra hele verden at
kende på sommerstævnet Ethno
Denmark.
Musikskoleelever kan også blive
en del af M&U Crew, der i samarbejde med landets musikskoler blandt andet giver eleverne
et indblik i projektplanlægning
og markedsføring. Samtidig får

Design & redaktion: Jens Povlsen

eleverne en hjælpende hånd,
når deres egne musikprojekter
skal stables på benene.
Musik & Ungdom modtager
driftstilskud fra Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF). Vi er som
organisation kategoriseret som
foreningsengagerende og får
vores tilskud baseret på et skøn
udøvet af DUF. Musik & Ungdom modtager desuden tilskud
fra folkeoplysningsloven. Fra
Statens Kunstråds Musikudvalg
og en lang række private fonde
modtager vi projektstøtte til
vores musikarrangementer.
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MEDLEMMER

+11 % (2013)

KOLLEKTIVE
MEDLEMSSKABER 2
Musikskoler o.lign.

DUSIKA
ETHNO DENMARK
FAUST
SANKT ANNÆ BIGBAND
SANKT ANNÆ SYMFONIORKESTER

AKTIVITETSMEDLEMMER

KOLLEKTIVE
MEDLEMMER 1
Foreninger, kor &
orkestre

+5 % (2013)
41.258
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AKTIVITETER
ORKESTERFESTIVALEN er Musik & Ungdoms årlige festival for unge
orkestermusikere. Festivalen har fundet sted siden 2005 og giver både
musikere og publikum chancen for at dyrke den klassiske musik en
hel dag. Her prøver de unge orkestermusikere kræfter med Danmarks
største og mest lydhøre scene for orkestermusik, og publikum får en
gratis mulighed for at møde en masse af landets unge musikere. For
selvom Orkesterfestivalen står i musikkens tegn hylder den også sammenholdet i orkestrene på tværs af Danmark.
Orkesterfestivalen har allieret sig med DR Musikariet og har til formål
at samle unge om den symfoniske musik i landets smukkeste koncerthus. Festivalen var i 2014 en stor succes med omkring 5.500 publikummer og en masse unge, glade orkestermusikere i alderen 8-25 år.

/

2

MARTS

/

”Orkesterfestivalen er mit hjertebarn. Det er fantastisk at
kunne åbne dørene til DR Koncerthuset, der er en topprofessionel koncertscene. Deltagerne bliver taget seriøst på
den måde, og det er vigtigt. Men også friheden til at skabe
et fedt projekt for børn og unge indenfor rammer, jeg selv
er med til at sætte, betyder utrolig meget for mig. Hvad
ville jeg selv have elsket, dengang jeg gik i musikskole?
Det er helt klart en af de væsentligste grunde til, at jeg i sin
tid gik i gang med Orkesterfestivalen. Og skøre idéer, som
ingen har prøvet af før, er velkomne. Det handler nemlig
om at skabe de største oplevelser.”
MAJA JOSS-BØRCH, PROJEKTLEDER - ORKESTERFESTIVALEN
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22

MARTS

/

At synge i kor er en stor glæde. Man skaber noget i fællesskab på
tværs – og på trods – af menneskelige, etniske og aldersmæssige forskelligheder, og mødes om glæden ved musik, og tilfredsstillelsen ved
at bruge sig selv og sin stemme. KORPROJEKT gav i marts 170 unge
sangere en ‘larger than life’ oplevelse, sus i maven og en musikalsk
indsprøjtning under mottoet: “Når vi synger sammen, hører vi sammen!”

”Jeg arbejder til daglig som korleder i Københavns Musikskole og
begyndte i Musik & Ungdom-regi egentlig som scenechef til Musikskoledage i Tivoli. Men jeg synes, kormusikken manglede i den gamle
have, og derfor stablede jeg KorProjekt på benene. Kormusikken kan
nemlig noget helt særligt. Paraderne ryger ned, når man synger i kor.
Man er sammen på en anden måde, end man er vant til – simpelthen
fordi man bliver nødt til at arbejde sammen og lytte til hinanden, hvis
det skal fungere.”
LIVA ANDERSSON, PROJEKTLEDER - KORPROJEKT

/

3-4
MAJ

/

Også i 25-års jubilæumsudgaven lykkes det MUSIKSKOLEDAGE I TIVOLI
at fylde Carstensens gamle have med masser af glade musikskoleelever, der over en velbesøgt forårsweekend forvandlede den gamle
have til et sandt slaraffenland af musik.
Omkring 272 ensembler med næsten 6.600 elever optrådte på 14
forskellige scener. Som noget nyt blev alle medvirkende inviteret til at
deltage i Soundpainting, som er et slags tegnsprog, der kan bruges til
musikalsk kommunikation, sammenspil og improvisation.
”For mig har Musikskoledage i Tivoli altid været et unikt arrangement.
Musikskoleeleverne har noget at øve op til, og det er simpelthen så
skønt at fylde den gamle have med musik i en hel weekend. Samtidig
er dagene i Tivoli også et springbræt for mange til selv at begynde at
arrangere koncerter. Hos os kan de prøve talentet af, og det er der i
årenes løb kommet rigtig mange gode arrangerører ud af.”
DAN JOHNSEN, PROJEKTLEDER - MUSIKSKOLEDAGE I TIVOLI
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M&U CREW er et nyt tilbud fra Musik & Ungdom til musikskoleelever
fra 13 år og opefter, der gerne vil stable deres egne musikarrangementer på benene. Det kan være alt fra en jamsession eller masterclass til en flashmob eller et korstævne. Initiativet involverer de unge
aktivt ved at bringe dem ind i hjertet af kulturproduktionen, ind foran
og bagved scenen, så de kan sætte deres fingeraftryk på nutidens
kulturliv.
CREW WORKSHOP #1
M&U Crew debuterede på Faxe Musikskole den 24. maj, hvor en flok
unge musikskoleelever fra sjællandske musikskoler fik kickstartet
deres eventdrømme med hjælp fra Amalie Ørum og Gitte Abildtrup,
der begge har en omfattende erfaring med musikproduktion og har
blandt andet arbejdet for DR UnderholdningsOrkestret, Levende Musik
i Skolen, MIXT og Den Jyske Opera.
CREW WORKSHOP #2
4. oktober løb Workshop #2 af stablen på Roskilde Musiske Skole. Dagen igennem blev der arbejdet med idéudvikling, teamarbejde og den
udfordring, det er at gøre projekterne til virkelighed. Rasmus Stolberg
fra Efterklang kom på besøg og fortalte om nogle af de mange projekter, som Efterklang har været involveret i gennem tiden. Han gav
samtidig eleverne sparring og redskaber til, hvordan man kan arrangere sine egne events.

”Hvor går man egentlig hen, når man gerne vil skabe sit eget musikprojekt? Da jeg selv gik i musikskole, manglede jeg muligheden. Jeg
er derfor rigtig glad for at være med til at understøtte musikskoleeleverne som projektmagere. Også for at give dem mulighed for præge
musikskolerne. Ofte strander projekter i idéfasen, men M&U Crew er
det igangsættende element, der giver musikskoleeleverne redskaber
til at udvikle og lede musikprojekter, der skaber værdi både fagligt og
socialt i lokalområderne.”
FREJA VIGDIS STÆHR, PROJEKTLEDER - M&U CREW

/
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ETHNO DENMARK er sat i verden for at lade unge musikere fra hele
verden mødes, dele deres musik og kultur og samtidig være med til at
få dannet et netværk til deres fremtidige musikliv.
Ethno Denmark blev i år afholdt i Aarhus med deltagelse af 21 unge
musikere fra Belgien, Frankrig, Holland, Uganda, Canada, Sverige og
Danmark. Enkelte af deltagerne havde andre kulturer med sig i bagagen – en med kinesisk blod i årerne, en anden med sudanesisk og en
tredje med srilankansk.

/

9-16
JULI

/

”Det er utroligt, som musik kan binde mennesker sammen. Også
mennesker, der aldrig har mødt hinanden før. Ethno Denmark handler
om at møde hinandens musikkulturer med åbne arme. Deltagerne har
en melodi eller en sang med, som de lærer ud til de andre deltagere.
Det foregår på gehør, altså helt uden noder. Det giver perspektiv på
tilværelsen, for man lærer lynhurtigt hinanden at kende, når musikken
spiller.”
PIA NYGAARD, PROJEKTLEDER - ETHNO DENMARK

MUSIC X-CHANGE er et musik- og kulturudvekslingsprojekt
mellem talentmassen af unge klassiske musikstuderende i
Danmark og på Gran Canaria. I 2014 blev projektet afholdt
på Gran Canaria i samarbejde med kulturafdelingen i Las
Palmas Kommune samt de lokale turistmyndigheder.
Music X-change 2014 er en unik mulighed, for at give
udvalgte unge talentfulde klassiske musikstuderende fra
landets musikskoler eller konservatorier, en kæmpe oplevelse i form af musik- og kulturudveksling med ligesindede
fra Gran Canaria.

/

13-19
OKTOBER

”Musik er et universelt sprog, og ligegyldigt om man kun taler spansk
eller dansk, forstår man hinanden, når man lader musikken tale. Det
er fantastisk at opleve musik på tværs af landegrænser. Erfaringen er
guld værd for musikerne, og derfor elsker jeg den her form for musikudveksling.
ANTONIO CANDELARIA, PROJEKTLEDER - MUSIC X-CHANGE

/
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30-31
OKTOBER

/

NEW MUSIC DAYS – M&Us komponistworkshop for børn og unge –
fik igen Kolding til at summe af nye, friske toner i forbindelse med
Spil Dansk Dagen. I Kolding mødtes 30 børn og unge fra byens
musikskole over to dage for at komponere deres egne værker på
komponistworkshoppen.
Med komponisterne Robert Cole Rizzi og Østen Mikal Ore til at
hjælpe sig blev de unge deltagere sat sammen i mindre ensembler for at arbejde intenst på at skabe nogle spændende, originale værker. Værker, som de til sidst uropførte til en velbesøgt
koncert på Nicolai Scene.

”New Music Days sætter gang i fantasien. Der er ikke toner, der
er ”forbudte”. Den åbenhed betyder virkelig meget, og for de unge
giver det mod til at prøve sig selv af. Ny musik skal man turde, og
det er jeg virkelig glad for at være med til at understøtte.”
ASTRID VADGAARD CHRISTENSEN, PROJEKTLEDER - NEW MUSIC DAYS

HOLDET BAG MUSIK & UNGDOM
Musik & Ungdom er en demokratisk ungdomsorganisation som ledes af en frivilligt
arbejdende bestyrelse. Den daglige drift
udføres af vores sekretariat. Projektledere
varetager styringen af vores projekter i
samarbejde med deres respektive styregrupper.

PROJEKTLEDERE
Pia Nygaard, Ethno Denmark
Dan Johnsen, Musikskoledage i Tivoli
Astrid Vadgaard Christensen, New Music
Days
Liva Andersson, KorProjekt
Antonio Candelaria, Music X-change
Maja Joss-Børch, Orkesterfestivalen

BESTYRELSE
Henrik Lilleholt Smidt, formand (fra marts
2014)
Toke Halskov Kristensen, afgående
formand (til marts 2014) Asbjørn Keiding,
næstformand
Søren Borchersen, næstformand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Martin Roien, Clara K. S. Poulsen, Michael Christensen, Mads Bjørn Nielsen
SEKRETARIAT
Laila Stender Bonde, sekretariatsleder
Kristoffer Juel, chefkonsulent
Jens Povlsen, kommunikationskonsulent
Freja Vigdis Stæhr, Crew-konsulent
AMBASSADØR: Kim Sjøgren

REPRÆSENTATIONER
-Levende Musik i Skolen (LMS), Toke
Halskov Kristensen, bestyrelsesmedlem
-Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
(AKKS), Toke Halskov Kristensen, næstformand
-Foreningen Orkester Norden (FON), Toke
Halskov Kristensen, formand
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HISTORIEN
M

usik & Ungdom blev stiftet
tilbage i 1956 og blev to år senere optaget i Jeunesses Musicales
International (JMI) – en verdensomspændende musikorganisation, der
i 1945 blev grundlagt i Belgien for at
”samle unge om musik i stedet for
krig”.
I slutningen af 2. Verdenskrig var
en stor del af Europa ødelagt. Krig
og bomber havde ødelagt byer og
huse, og i mange lande tænkte folk
stadig på krigens rædsler. I Belgien
og Frankrig syntes nogle musikere,
at børn og unge skulle have noget
andet at tænke på og vokse op til
end krig og ødelæggelser. De begyndte derfor at rejse rundt og spille
koncerter for børn og unge, så de
for en tid glemte krigen og i stedet
kunne nyde musikken.

VERDENS STØRSTE
Det blev starten på en musikforening, som i dag findes over hele
verden. Den hedder JMI og er verdens største ungdoms- og musikorganisation med medlemmer i over
45 lande - Musik & Ungdom er den
danske afdeling af JMI.
AT GØRE EN FORSKEL SAMMEN
JMI har i snart 70 år gjort en ”forskel
gennem musik” og giver som globalt
netværk unge muligheder for at

engagere sig i musik på tværs af
landegrænser ved at skabe musikaktiviteter, der bygger bro over
sociale, geografiske, racemæssige
og økonomiske kløfter for at skabe
en platform for interkulturel samhørighed og dialog.
JMI-netværket når hvert år ud til
over 5 millioner unge i alderen 1330 år, og afholder hvert år omkring
13.000 koncerter for og med børn
og unge i hele verden.
Aktiviteterne omfatter al slags
musik, og JMI koordinerer samtidig
udveksling af idéer og erfaringer på
tværs af medlemsorganisationers
landegrænserne.
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VORES DNA
Sider fulde af det, Musik & Ungdom
arbejder for:

At gøre drømme til
virkelighed

At åbne
nye døre til
musikkens
univers

At dyrke
musikken i
fællesskab

At give unge
musikere store
oplevelser
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At møde andre kulturer
gennem musikken

At lære at bruge sin
kreativitet på nye
måder

At dyrke både
bredden og
eliten

Musik & Ungdom
Farvergade 27A
1463 København K
www.musik-ungdom.dk

