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forord
Musik & Ungdom er inde i en rivende udvikling. I 2013 fandt vi for alvor vores egne ben at stå
på som projektorienteret musikorganisation for børn og unge. Vi gennemførte blandt andet New
Music Days, Musikskoledage i Tivoli og Orkesterfestivalen. Du kan læse meget mere om disse
projekter og vores øvrige 2013-projekter på side 14.
vi fik ny hjemmeside i 2013, og vi tog også tilløb til M&U Crew – Musik & Ungdoms hold af
medlemmer, der kommer med bag vores arrangementer og samtidig bliver klædt på til med
tiden at udfolde egne projektidéer og deltage i foreningsarbejdet. Freja Vigdis Søndergaard blev
i den forbindelse ansat som konsulent for M&U Crew pr. 1. august – et koncept, der bliver fuldt
udfoldet i 2014.
Da vores organisationskonsulent sagde op i efteråret, benyttede vi lejligheden til at gentænkte
sekretariatsstrukturen og slå en ny stilling som chefkonsulent op. Kristoffer Juel har besat
stillingen pr. 1. december.
i 2013 kom vi også godt på plads efter ﬂytningen til større lokaler i vartov, hvor vi har holdt til
siden december 2007. vores sekretariatsfællesskab voksede i den sammenhæng betragteligt
og tæller i dag Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere (ORA), Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA), Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKl) og Amatørernes
Kunst & Kultur Samråd (AKKS).
Alle fire organisationer har på hver sin måde amatørkulturen i centrum, og med det nye fællesskab har vi endnu bedre muligheder for at udveksle erfaringer og viden og stable spændende
projekter på benene til gavn for amatørmiljøet herhjemme.
Det er en udvikling, vi meget glade for i Musik & Ungdom. Der er begejstring og fremdrift i
samarbejdet på tværs af organisationerne, og i Musik & Ungdom ser vi det nye foreningsfællesskab som en klar styrkelse af vores eget formål om at gøre en forskel for børn og unge
gennem musik. Vi føler os derfor godt rustede til at nå endnu længere ud blandt børn og unge
i Danmark i de kommende år, så vi kan være med til at sikre de bedst mulige musikbetingelser
for alle danske børn og unge.
Musik & Ungdom har i sin nye form som projektorienteret musikorganisation masser af visioner
og ikke mindst ambitioner på børn og unges vegne. vi har allerede mødt stor interesse for vores
arbejde, og vi glæder os til samarbejdet med alle, der brænder for et levende musikmiljø for
børn og unge i Danmark.
God fornøjelse med læsningen af årsrapporten.

Toke Halskov Kristensen
Formand for Musik & Ungdom
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“ Musik & Ungdom
har i sin nye form
som projektorienteret musikorganisation
masser af
visioner og ikke
mindst
ambitioner på
børn og unges
vegne.”
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årsberetningens
opbygning
Å

rsberetningen er bygget op omkring Musik & Ungdoms aktiviteter i 2013. Det er aktiviteter,
der er vedtaget på Musik & Ungdoms årlige landsmøde.

Beretningen begynder med formandens redegørelse, der giver et indblik i organisationens
aktiviteter i 2013. Derefter følger en grafisk oversigt over, hvornår vores projekter og landsmøde fandt sted. For at give overblikket over den positive medlemsudvikling, Musik & Ungdom i
øjeblikket er inde i, efterfølges denne oversigt af to grafer, der viser medlemsudviklingen for hhv.
aktivitetsmedlemmer og kollektive medlemskaber i de sidste tre år. Senere følger en
gennemgang af vores musikprojekter.
Musik & Ungdom er en organisation, der blev stiftet helt tilbage i 1956. Årsberetningen fortæller
derfor naturligvis også historien om Musik & Ungdom, ligesom den giver et indblik i
udnævnelsen af vores nye ambassadør, Kim Sjøgren. Afslutningsvist oplister årsberetningen
den nuværende sammensætning af bestyrelse, sekretariat og projektledere.

Godkendelse af
årsberetningen
Årsregnskabet for 2013 for Musik & Ungdom indstilles til godkendelse på organisationens landsmøde. Regnskabet viser et overskud på kr. 39.561 og en egenkapital på kr. 1.067.703.
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“ som medlem af
musik & ungdom
får man adgang
til et kæmpe
netværk og
masser af
spændende
aktiviteter. kort
sagt - en hel
verden af musik.”
Det er let at blive medlem af Musik & Ungdom.
Vi har tre forskellige medlemskategorier:
Individuelt medlemsskab, kollektiv 1 og kollektiv 2.
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Kollektive
medlemmer i 2013:
Kollektiv 1

kollektiv 2

DUSIKA
– Hovedstadsregionens Symfoniorkester

Albertslund Musikskole
Allerød Musikskole
Esbjerg Kulturskole
Faxe Musikskole
Fredensborg Musikskole
Frederikssund Musikskole
Furesø Musikskole
Faaborg-Midtfyn Musikskole
Gladsaxe Musik- og Billedskole
Glostrup Musikskole
Greve Kommunale Musikskole
Gribskov Musikskole
Guldborgsund Musikskole
Hedensted Musikskole
Helsingør Musikskole
Herlev Musikskole
Herning Musikskole
Hillerød Musikskole
Hjørring Musiske Skole
Holstebro Musikskole
Horsens Musikskole
Hvidovre Musik- og Billedskole
Høje-Taastrup Kommunale Musikskole
Kolding Musikskole
Københavns Kommunes Musikskole
Køge Musikskole
Lejre Musikskole
Lyngby-Taarbæk Musikskole
Michael Skolen
Musikhøjskolen, Frederiksberg
Næstved Musik- og Kulturskole
OrkesterEfterskolen
Rudersdal Musikskole
Slagelse Musikskole
Solrød Musikskole
Stevns Musikskole
Struer Musikskole
Svendborg Musikskole
Sønderborg Musikskole
Thisted Musikskole
Tårnby Musikskole
Vallensbæk Musikskole
Varde Musik- og Billedskole
Vesthimmerlands Kulturskole
Viborg Musikskole
Vordingborg Musikskole
Aabenraa Musikskole
Aarhus Musikskole

Foreninger, kor, ensembler og orkestre

Elsted Kirkes Kor
Ethno Denmark
FAUST
– Fyns Ambitiøse UngdomsSymfoniorkesTer
Københavns Yngre Strygere
NUS
– Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester
Sankt Annæ Big Band
SASO
– Sankt Annæ Symfoniorkester
Total Hip Replacement

Større medlemskredse, institutioner
såsom musikskoler o.lign.
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medlemsudvikling
aktivitetsmedlemmer
40.000

38.773

39.160

32.519

33.861

35.580

32.530

2011

2012

2013

kollektive medlemskaber
60

54
46

40

51
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46

40

2011

2012

2013

13

Mærkedage i
2013
Musikskoledage
i Tivoli
04. - 05. maj
M&Us landsmøde
19. marts

NYSS
02. - 08. august

2013
Orkesterfestivalen
23. februar

Ethno Denmark
02. - 09. juli
KorProjekt
13. april

New Music Days
31. oktober - 01. november

Musik & Ungdom er holdarbejde, nye venner og store musikalske oplevelser. I Musik & Ungdom lægger vi stor vægt på at vække nysgerrigheden og musikglæden hos børn og unge, og vi
skaber rammerne, så børn og unge kan gå på scenen og spille det bedste, de har lært. I Musik
& Ungdom arbejder vi målrettet på at skabe liv for børn og unge gennem musik.
Musik & Ungdom giver unge chance for at vokse og udvikle sig i musikkens verden. Som medlem af Musik & Ungdom har man alle muligheder for selv at præge projekterne eller starte et
helt nyt, hvis man synes det mangler på vores musikalske landkort. Mulighederne er mange og
der kommer hele tiden nye til i Musik & Ungdom, for vi er altid interesseret i at skabe nye, gode
musikalske oplevelser for Danmarks ungdom. Vi har vidensbank, mentorer, workshops, sekretariat og et brændende ønske om at gøre en forskel gennem musik.
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Årets gang
Hver gang vi åbner dørene til et af vores projekter, gør vi os umage for at skabe nyt liv for børn
og unge gennem musik. Musik & Ungdom stod i 2013 i alt bag seks musikprojekter. Projekter,
som der kan læses meget mere om på de følgende sider. Under Musikskoledage i Tivoli
udnævnte vi den 5. maj 2013 Kim Sjøgren til ambassadør for Musik & Ungdom.
Som den danske afdeling af Jeunesses Musicales International (JMI) kigger vi naturligvis også
på, hvordan vores søsterorganisationer i udlandet løser opgaven med at gøre en forskel
gennem musik. Vi var med på JMIs årsmøde i Weikersheim i juli, hvor der fortsat er fokus på
at øge medlemsinteressen og medlemmernes bidrag i det internationale JMI-netværk. Musik &
Ungdom var i 2013 igen repræsenteret i JMIs bestyrelse.
Et par af vores egne projekter har også internationalt tilsnit. Foruden vores tilbagevendende folkemusikstævne, Ethno Denmark, der samler musiktraditioner og unge musikere fra hele verden,
afholdt vi i 2013 også NordiskYngreStrygerStafet (NYSS). NYSS er en strygerstafet, som hvert
år går på tur mellem de nordiske lande, og i år arrangerede Musik & Ungdom det ugelange
sommerstævne.
Revisionen af Tips- og Lottoloven påbegyndes i 2014, og vi har lavet de første indledende
øvelser for at finde et fælles fodslag omkring revisionen. Vi har blandt andet holdt møder med
repræsentanter fra en række af de øvrige kulturelle organisationer og Amatørernes Kunst &
Kultur Samråd samt repræsentanter fra DUF.
Musik & Ungdom har desuden været særdeles aktiv i arbejdet med at få Orkester Norden
placeret i Danmark. Fra juli 2013-18 holder det nordiske ungdomssymfoniorkester til i
Musikkens Hus i Aalborg.

“ Musik & Ungdom
giver unge
chance for at
vokse og udvikle
sig i musikkens
verden.”
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Musikskoledage i Tivoli 2012
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Musikskoledage
i Tivoli 2012
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projekter i 2013
orkesterfestivalen, 23. februar
orkesterfestivalen er Musik & Ungdoms hyldest til en særlig del af musikken – orkestermusikken – men også en hyldest til holdarbejdet og de mange øvetimer, orkestermedlemmerne hver
uge lægger for dagen rundt om i landet. På Orkesterfestivalen 2012 gav vi igen talenterne
mulighed for at prøver kræfter med Danmarks mest lydhøre scene for lige netop den slags musik - Koncerthuset. vanen tro var der gratis adgang til orkesterfestivalen. Festivalen var i 2013
en stor succes med omkring 4.000 publikummer og en masse unge, glade orkestermusikere i alderen 8-25 år.
korprojekt, 13. april
vores KorProjekt er for dem, der elsker at synge sammen med andre og har lyst til at mærke
suset fra et kæmpe kor. For andet år i træk mødtes omkring 200 unge korsangere fra musikskoler rundt om i hele landet til korworkshop i odense. Her fik de kyndig vejledning af en energisk,
ung korleder – Signe Sørensen – så de kunne være klar til koncerten, som projektet afholder
i forbindelse med Musikskoledage i tivoli. energien var i top, og KorProjekt og lod en masse
unge fra hele landet dele glæden ved at synge sammen. KorProjekt er for alle landets musikskolekor med børn og unge i alderen 11-25 år og blev til i samarbejde med SYNG.
musikskoledage i tivoli, 04. – 05. maj
en jubilæumsudgave venter lige som hjørnet, men også i sin 24. udgave 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.
Musikskoledage i tivoli sætter sammenspillet højt og byder på orkestre i alle tænkelige
konstellationer. Spilleglæden og lysten til at vise den, betyder alverden. Musikskoledage i Tivoli
handler om at få gode oplevelser med sig ned fra scenen. Musikskoledage i tivoli er sæsonens
højdepunkt for omkring 5.000 musikskoleelever.
ethno denmark, 02. – 09. juli
ethno-træffet findes i mange andre udgaver rundt om i verden. ethno Denmark er Musik & Ungdoms internationale folkemusikstævne, og i år – midt i sommerferien – mødtes en masse unge
mennesker fra hele verden igen i Roskilde til en hel uge fyldt med folkemusik i alle afskygninger.
På ethno Denmark har alle deltagerne en melodi eller en sang med, som de lærer hinanden.
Det hele foregår på gehør, altså uden noder og med instruktører, der kan hjælpe deltagerne
med at arrangere og give melodien videre til de andre. Alle deltagerne boede og arbejdede
sammen, og fik rig mulighed for at jamme og netværke med andre musikinteresserede fra hele
verden. i 2013 have ethno Denmark besøg fra Belgien, Kina, england, indien, Palestina, Skotland, Sverige, USA og Uganda. Det kunstneriske lederteam bestod af Nicolaj Wamberg (Danmark), Masie Greenwood (england) and Nenad Kovačić (Kroatien).
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nyss, 02. – 08. august
i år stod vi for afviklingen af det nordiske strygerstævne, NYSS. NordiskYngreStrygerStafet går
hvert år på tur mellem de nordiske lande, og i år var det Danmarks tur. Sommerkurset henvender sig til yngre strygere på alle niveauer fra de nordiske lande. NYSS er sat i verden for at
styrke talentmassen af strygere i Norden og samtidig styrke deltagernes forståelse for de nordiske landes mangfoldighed og kulturelle mangfoldighed.
Den 2.-8. august blev orkesterefterskolen i Holstebro fyldt med 100 af de mest talentfulde unge
strygere fra Norden. talenterne fik en uge med masser af undervisning og et nykomponeret
værk af komponisten Kasper Rofelt skrevet specielt til dem. Ugen blev afsluttet med orkesterkoncert i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus. Underviserne bestod bl.a. af Alf Kraggerud
(Norge), Carin Halberg (Sverige), Mette Hanskov (Danmark) og John ehde (Sverige).
new music days, 31. oktober – 01. november
Den “ny musik” kan være en svær størrelse at komme ind på livet af. Vores New Music Days
kommer alle de danske musikskoleelever mellem 12-14 år til undsætning ved at give dem
mulighed for at eksperimentere med musikken på alle tænkelige måder. toner kan være skæve,
runde eller kantede, violiner kan være blide eller barske, og alt kan ske, når man begynder at
lege med det musikalske udtryk og tænke i nye baner.
New Music Days er en del af Spil Dansk Dagen og sætter fokus på den helt nye, eksperimenterende kunstmusik komponeret af børn og unge. New Music Days rykkede i år til Kolding Musikskole, hvor de unge deltagere selv kunne vælge, hvordan deres musik skulle lyde. Kun fantasien satte grænser, og under hele processen fik de hjælp af konservatoriestuderende fra Det
Jyske Musikkonservatorium. Andendagen på workshoppen bød på besøg fra et af Danmarks førende ensembler inden for ny musik, esbjerg ensemble, der gav feedback på elevernes kompositioner og hjalp dem med at videreudvikle deres musikalske ideer. Dagen kulminerede med en
afslutningkoncert på Nicolai Scene i Kolding, hvor eleverne først uropførte de spritnye værker,
og hvor esbjerg ensemble senere gav koncert.
african footprint legends – august
i midten af året blev Musik & Ungdom kontaktet af den danske NGo African Footprint legends
med henblik på at indgå et samarbejde. AFl er en non-profit organisation, der bygger mellem
mennesker og kulturer gennem kunst, performances, sport og sociale arrangementer.
Aktiviteter som Musik & Ungdom er meget positive overfor. vi støttede derfor AFl med til hjælp
til demokratisk og foreningsfremmende arbejde og ved at være fødselshjælper til AFls partneridentifikation med DUF, der kom i hus i oktober.
AFl tilbyder workshops og forestillinger for institutioner som Conservatorium van Amsterdam,
Det Kongelige Musikkonservatorium Aarhus og kendte skoler som Performers House, Den Rytmiske Højskole og andre læreanstalter (højskoler) og skoler i europa.
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historien om
musik & ungdom
v

i er en gammel organisation, men vi forsøger at holde os så unge som muligt. Musik &
Ungdom blev stiftet tilbage i 1956 og blev to år senere optaget i Jeunesses
Musicales international (JMi) – den verdensomspændende musikorganisation, der
blev grundlagt i Belgien i 1945 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. 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, der hvert år afholder 13.000 koncerter for og med børn og unge i
hele verden.
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 13-30 år. Aktiviteterne omfatter
al slags musik, og JMi koordinerer samtidig udveksling af idéer og erfaringer på tværs af landegrænser.
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hvem er
musik & ungdom?
M

&U 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 styregrupper.

Bestyrelse
Toke Halskov Kristensen, Formand
Martin Roien, Næstformand
Asbjørn Keiding, Næstformand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Terese M. S. Poulsen, Søren Borchersen, Katrine Ganer Skaug,
Michael Christensen, Mads Bjørn Nielsen, Clara K. S. Poulsen
Sekretariat
Laila Stender Bonde, Sekretariatsleder
Kristoffer Juel, Chefkonsulent (fra december 2013)
Jens Povlsen, Kommunikationskonsulent
Freja Vigdis Søndergaard, Crew-konsulent (fra august 2013)
Maja Joss-Børch, Organisationskonsulent (stoppede august 2013)
Projektledere
Pia Nygaard, Projektleder (fra august 2013) og Anna Egholm Pedersen (stoppede august 2013)
Projekt: Ethno Denmark
Dan Johnsen, Projektleder
Projekt: Musikskoledage i Tivoli
Johanna Maj Thorning, Projektleder
Projekt: New Music Days
Liva Andersson, Projektleder
Projekt: Korprojekt
Maja Joss-Børch, Projektleder
Projekt: Orkesterfestivalen
Repræsentationer for Musik & Ungdom:
Levende Musik i Skolen (LMS),
Toke Halskov Kristensen, Bestyrelsesmedlem
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Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS),
Toke Halskov Kristensen, Næstformand

Jeunesses Musicales International (JMI),
Martin Roien, Næstformand

Foreningen Orkester Norden (FON)
Toke Halskov Kristensen, Formand

OrkesterEfterskolen,
Mads Bjørn Nielsen, Medlem af repræsentantskabet
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udpegelse af
ambassadør for
musik&ungdom
m

usik & Ungdom fik i 2013 et nyt ansigt udadtil. Kim Sjøgren blev i forbindelse med årets
Musikskoledage i Tivoli udnævnt som ambassadør for Musik & Ungdom.
Kim Sjøgren er en ener i dansk musikliv og har spillet violin, siden han var 3 år gammel. Kim Sjøgren var bare 12 år, da han blev optaget på Det Jyske Musikkonservatorium. Som
22-årig blev Sjøgren koncertmester i Det Kongelige Kapel – som den yngste i kapellets lange
historie. Kim Sjøgren optræder ﬂittigt i det meste af verden både som klassisk solist og som
musikentertainer.
Som ambassadør for Musik & Ungdom bliver Kim Sjøgren en del af de unges levende musikkultur og kommer sammen med Musik & Ungdom til at arbejde for at give amatørmusikken et løft.
og med Kim Sjøgren som ambassadør er vejen banet for at børn og unges musikglæde kommer til at vokse i den nærmeste fremtid.
”vi glæder os meget til samarbejdet. Kim Sjøgren brænder for musikken lige så meget, som vi
gør i Musik & Ungdom. Det er enormt vigtigt at værne om børn og unges musikinteresse. Kim
Sjøgren rager op i det musikalske landskab med sin smittende begejstring. Kim Sjøgren har en
smittende musikglæde. Han er desuden en fremragende musikformidler, og jeg er sikker på, at
vi med ham som ambassadør får skabt endnu bedre forudsætninger for at få spilleglæden frem
hos børn og unge”, sagde formanden for Musik & Ungdom, toke Halskov Kristensen, i forbindelse med udnævnelsen.
også Kim Sjøgren ser frem til sin nye rolle som musikambassadør for Musik & Ungdom:
”Det er en stor tillid, Musik & Ungdom viser mig. Jeg er virkelig glad for udnævnelsen, for kan
man forestille sig noget bedre end at arbejde med børn og unge mennesker? ikke hvis du spørger mig. Jeg glæder mig til at få stablet en masse sjove arrangementer på benene.”
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den kritiske revisors
beretning
s

om kritisk revisor, har jeg på medlemmernes vegne gennemgået regnskabet og årets gang
for 2013 for at se om midlerne er brugt, så de kommer medlemmerne til gode og følger den
vedtagne handleplan.
Der blev på landsmødet i marts 2013 vedtaget en handlingsplan med fire hovedpunkter, og der
er i løbet af året arbejdet på højtryk med dem.
M&U netværket er blevet større i takt med stigende medlemstal, men også ved det udvidede
sekretariatsfællesskab, der er skabt med fire andre relevante organisationer i Musik & Ungdoms
lokaler. Kompetencer og involvering er sat i værk med M&U Crew, og der er i forhold til Kommunikation og vidensdeling blandt andet lavet en ny, let tilgængelig hjemmeside samt udviklet en
projekthåndbog. Sidste punkt i handleplanen, Projekter og aktiviteter, er der lagt stor energi i, og
der er i 2013 bl.a. planlagt og afholdt orkesterfestivalen i DRs Koncerthus, Korprojekt, Musikskoledage i tivoli, ethno Denmark træf i Roskilde, Nordisk Yngre Stryger Stafet og New Music
Days. Aktiviteter der i den grad kommer Musik & Ungdoms medlemmer til gode.
I 2012 steg omsætningen betragteligt. Alligevel er det lykkedes for organisationen at øge omsætningen yderligere med knap 540.000 i 2013. Det er ikke helt så meget, som der var budgetteret til, men det er en ﬂot stigning som Musik & Ungdom kan være stolt af.
Musik & Ungdom går ud af år 2013 med et lille overskud.
Jeg mener, Musik og Ungdoms aktiviteter er i tråd med deres formål og følger den handlingsplan der blev vedtaget på landsmødet 2013.
Jeg anbefaler landsmødet at godkende regnskabet for 2013.
Hanne Mølgaard
Kritisk revisor
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kolofon
redaktør
Jens Povlsen
Grafisk design
Tirsdag Ohrt
Foto
Kia Hartelius Henriksen
Nikolaj Lund
Line Mørkeby
Støtte
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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Farvergade 27A, 2. sal
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www.musik-ungdom.dk

