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Musik & Ungdom
Årsrapport 2016

Siden 1956 har vi formidlet musik til børn
og unge på alle niveauer herhjemme. Gode
musikvilkår for børn og unge har nemlig altid
været det, Musik & Ungdom brænder for. At
børn — uanset deres baggrund og forældre
— får mulighed for at møde musikken.
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Musik & Ungdom arrangerer hvert år en lang
række musikaktiviteter for børn og unge — for
at give dem de bedste muligheder for at vokse i musikkens verden. Vores ambition er at
fylde børn og unges liv med musik, for vi ved,
at mødet med musik gør en forskel.

Musik & Ungdom modtager driftstilskud fra
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Som
organisation er Musik & Ungdom kategoriseret som foreningsengagerende og får derfor
tilskud baseret på et skøn fra DUF.
Musik & Ungdom modtager desuden tilskud
som folkeoplysende forening gennem folkeoplysningsloven. Fra Statens Kunstråds
Musikudvalg og en lang række private fonde
modtager Musik & Ungdom projektstøtte til
vores musikarrangementer.
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Formandens beretning
Musik & Ungdom – vi gør en forskel gennem musik. Dette udsagn er det første du møder, når du går ind på vores 4
hjemmeside. 2016 har i Musik & Ungdom været et år, hvor projekter har
ført unge sammen i musikken – det er dette fællesskab, der er
med til at gøre en forskel for den enkelte.
Af Henrik Lilleholt Smidt, formand for Musik & Ungdom
Projekter – i 2016 stod vi bag en masse gode projekter, som
vi er meget stolte af: Orkesterfestivalen, KorProjekt, M&U
Brass Academy, Musikskoledage i Tivoli, Ethno Denmark,
M&U EventMakers, New Music Days og M&U Crew.
Børn gør nemlig en vigtig erfaring, når de møder kunst og
kunstnere på alle planer og i fællesskab med andre unge. Det
skaber relationer, man ikke kan undervurdere betydningen af.
Sammen med andre musikorganisationer er vi derfor også
initiativtager til en undersøgende proces, der skal afsøge mulighederne for fremtidigt samarbejde på amatørmusikområdet
i Danmark. Samtidig har vi arbejdet intenst med at forberede
nye større projekter.
Nye tiltag – i handleplanen for 2015-17 er et af vores indsatsområder ’Projekter og aktiviteter’. Dette område tager afsæt i
et ønske om, at M&U er med til at sætte flere større projekter i
søen. I 2016 er vi kommet et godt skridt videre med planerne
for et nationalt symfoniorkester for unge. Der er udpeget en
bestyrelse bestående af de vigtigste interessenter på området – for at sikre at et så stort projekt kan komme godt fra start.
Det velrenommerede Vesterlundstævne, som DAM tidligere
har lagt sekretariat til, er i 2016 kommet ind under Musik &
Ungdom. Musik & Ungdom viderefører Vesterlundstævnet i
tæt samarbejde med DAOS, DAO og underviserne på stævnet.
60-års jubilæum – 2016 var året, hvor Musik & Ungdom kunne
fejre 60 års jubilæum. Vi markerede dagen i DGI-Byen, hvor
vi inviterede unge til at optræde for hinanden. Vi havde blandt
andet besøg af HOPE-orkestret fra Høje-Taastrup Musikskole,
freestyle rappere, et klassisk ensemble og marimbaorkester.
Dertil var alle deltagere sammen om at lave stomp.
3

5

Sekretariatsleder – 2016 var desværre året, hvor vi måtte tage
afsked med vores sekretariatsleder Laila Stender Bonde, som
pludselig gik bort i september. Laila var Musik & Ungdoms
hjerte igennem flere årtier, og hun var i høj grad med til at
udvikle og skabe den organisation, vi har i dag. Æret være
hendes minde!
Den 1. december startede Christina Al-Aani som ny sekretariatsleder. Christina har en baggrund som antropolog og har
stor erfaring med udvikling af projekter og ledelse af et sekretariat. Samtidig har det givet mulighed for at omstrukturere
sekretariatet, således at Christina fremadrettet også varetager
de konsulentopgaver, som Asbjørn Keiding havde i 2016.
Anvendelse af tilskudsmidler – tilskudsmidlerne fra DUF er
hovedsageligt gået til medarbejderne, som er de drivende
kræfter i sekretariatet. Derudover har vi brugt pengene på det
internationale netværksarbejde i Jeunesses Musicales International (JMI). Dertil er tilskuddet fra DUF brugt på aktivitetsog projektstøtte, medlemsservice, møde- og rejseomkostninger, husleje og sekretariatsudgifter.
Vi ser med forventning frem mod det kommende år og det videre samarbejde med både nye og gamle samarbejdspartnere, som alle brænder for at gøre en forskel for børn og unges
musikudfoldelse.
God fornøjelse med læsningen af årsrapporten.
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En del af musiklivet
Man kan mærke sommerfuglene i maven. Øjnene stråler
6 – om
lidt er det deres tur.
Forventningens glæde er ofte den største, men når børn og unge
går ned fra vores mange scener, ser vi også jublen boble i de
unge musikere. Musik gør en forskel, og for Musik & Ungdom er
det altid begyndt med børn og unge.
Nogle gange venter der os et mylder af spændte børn og unge,
der skal ind og optræde i en stor koncertsal eller på en af de
mange mindre scener, der bliver stillet op, når vi afholder Musikskoledage i Tivoli. Vi mærker også sommerfuglene i maven,
når vi andre gange tager imod en mindre flok, der har lyst til at
eksperimentere med nye lyde til New Music Days. Eller som
gerne bruger en hel dag i DR Koncerthuset til Orkesterfestivalen
– vores årlige festdag for unge orkestermusikere.
Børn gør en vigtig erfaring, når de møder musikken i øjenhøjde
og prøver sig selv af i den mangfoldige verden, vi til daglig kalder
musik.
I Musik & Ungdom kan børn og unge også opleve glæden ved at
synge sammen med andre i vores store KorProjekt, der samler
kor på tværs af landet. Eller bruge lidt af deres sommerferie i
selskab med Ethno Denmark – vores verdensmusikstævne, der
gør en dyd ud af at se stort på landegrænser.
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Musikskoleelever kan også blive en del af M&U EventMakers, der i
samarbejde med landets musikskoler giver eleverne et indblik i projektplanlægning og markedsføring. Derudover sørger M&U Crew sørger for
at give projekterne en hjælpende hånd, når vores både store og små
arrangementer skal afvikles.
Musik & Ungdom gør hvert år også meget for at være en aktiv del af
musiklivet på både musik- og folkeskoler. I 2016 resulterede det blandt
andet i en række komplette og nyudviklede workshops til skolerne under temaet Get Together! – hvor de bedste undervisere indenfor sammenspilsmåderne Booom og Soundpainting lagde vejen forbi skolerne
og gav børn og undervisere en anderledes skoledag.
Get Together! besøgte blandt andre Hedensted Musikskole, hvor lærere og elever tilbragte en hel dag sammen i sammenspillets tegn. Souschef på Hedensted Musikskole, Anne Bek, sagde bagefter:
”Det var et fantastisk tilbud til en god pris – med tanke på, hvor mange
elever og lærere, der blev aktiveret på dagen, og fik noget nyt med sig
hjem i forhold til hinanden og musikken. Lærerne blev inspirerede af, at
opleve nye måder at skabe musik med eleverne på.”
Get Together! kom også forbi Lolland Musikskole:
”Det var en gave at gå ud i skolerne og byde ind til et næsten gratis og
samtidig færdigarrangeret koncept, med nogle fagligt velfunderede
undervisere både musisk og pædagogisk. Musik & Ungdom har været
en super samarbejdspartner. Tålmodige og med dygtige undervisere
og et velovervejet koncept. Jeg ville meget gerne arbejde sammen med
jer igen og meget gerne fortælle omkring mig, hvor tjekkede Musik &
Ungdom har været i dette samarbejde.
En af forældrene kontaktede mig efterfølgende. Hendes datter havde
sagt, da hun var kommet hjem fra workshoppen: ”Mor, i dag har været den bedste skoledag nogensinde. Bare det altid var sådan at gå i
skole”.
– Karina Fredensborg, Musikskoleleder, Lolland Musikskole.
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Årets gang
Landsmøde
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Musikprojekterne
9
DET STORE SUS - ORKESTERFESTIVALEN, 13. marts
Der bliver hoppet ivrigt på de bløde velourstole, for man behøver
ikke sidde stille. Mor og far er også med i den store sal, hvor lyset
nu dæmpes. Oppe foran sidder orkestret klar. Men der mangler
én – dirigenten. Klapsalverne begynder, for nu kommer hun ind,
slår an med sin taktstok og lader musikken flyde fra det unge
orkester. Så det lige er til at blive svimmel af vellyden …
Orkesterfestivalen er Musik & Ungdoms store klassiske festdag
for talentfulde børn og unge, der kommer fra nær og fjern for at
spille sammen det bedste, de har lært. Avanceret orkestermusik
er nemlig også for børn & unge!
Så der var musikmagi og store symfoniske sus i læssevis, da
Orkesterfestivalen nok en gang indtog DR Koncerthuset. Og
Orkesterfestivalen havde som altid også plads til dem, der havde
lyst til at danse og hoppe på stolen nede i salen.
Ungdomssymfoniorkestre – store og mindre – var med, ligesom
mindre strygerensembler og ungdomskor på alle niveauer. I 2016
kunne man også prøve instrumenter og lade sig friste af musikskolernes tilbud om at komme i gang med musikken.
Kort sagt var der bare tilbage at lukke ørerne op, og lade sig
forføre af Orkesterfestivalen. Som altid var der gratis adgang hele
dagen, og det betød et publikumstal på omkring 4.000 fordelt
over hele dagen.
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SÅ DET SYNGER – KORPROJEKT, april
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Med ét mangedobles lyden pludselig. Koret er nået hen til omkvædet og nu bliver der givet gas oppe på scenen. Glæden
lyser ud af de omkring 150 drenge og piger. Det er omkvædet,
de har ventet på, og salen er med dem. Glæden smitter nemlig helt ned til sidste række af publikum …
KorProjekt er et årligt højdepunkt for unge sangere og en begivenhed, hvor sangglæden og smilene luftes i et kæmpekor
– først til workshops og senere til den afsluttende koncert på
Plænen til Musikskoledage i Tivoli.
KorProjekt er et landsdækkende korstævne for unge sangere
med efterfølgende koncert i Tivoli og forudgående masterclass for de deltagende elevers undervisere. Projektet er
skabt ud fra devisen om, at ”når vi synger sammen, hører
vi sammen.” KorProjekt arrangeres i fælleskab af Musik &
Ungdom og organisationen Syng, og har siden sin start i 2011
formået at manifestere sig som en helt særlig korbegivenhed
for unge sangere.
I 2016 havde vi besøg af den bulgarske stemmecoach
Tzvetanka Varimezova, hvilket resulterede i et forår fyldt med
bulgarsk korsang og afro-soul – fra Bulgariens metalliske
stemmeklang med knæk og forsiringer til soulinspireret afrikansk pygmæsang, polyrytmik og rendyrket stemmepower!
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FYLDT MED MUSIK – MUSIKSKOLEDAGE I TIVOLI, april
Solen skinner, og det myldrer med folk i Carstensens gamle have. Det
er den tid af året, hvor både blomster og musikskoleelever springer ud,
og slås om opmærksomheden i Tivoli. Tag grusstien til venstre, og hør
lyden af et harmoniorkester spille temaet fra Star Wars, eller fortsæt lige
ud og sæt dig til rette i en af caféerne og mærk varmen fra et olietøndeorkester. Musikskoledage i Tivoli har plads til det hele …
Er du til rock, klassisk musik eller gospel? Hvad end du sværger til, var
der helt sikkert noget for dig og dine ører, da Musik & Ungdom i samarbejde med Tivoli åbnede dørene for Danmarks største landsdækkende
event for musikskoleelever - Musikskoledage i Tivoli. En weekend i
musikkens tegn med deltagelse af musikskoler fra hele landet, og en
weekend, hvor 5.000 unge, talentfulde elever fik prøvet sig selv af foran
et publikum.

SKINNENDE VELLYD - M&U BRASS ACADEMY, marts
De er kun lige gået i gang med koncerten. Vi er til Orkesterfestivalen, og
folk er ellers gået hurtigt forbi scenen, hvor flokken af messingblæsere
nu sætter læberne på mundstykkerne og blæser liv i musikken. Men
nu stopper publikum op, for lyden stjæler billedet. Der skal bare et par
sekunders vellyd til …
M&U Brass Academy er Musik & Ungdoms hjælpende hånd til amatørorkestrenes messingsektioner. Udgangspunktet er nemlig et ensemble
bestående af ti messingblæsere i alderen 16-30 år. De ti deltagere kommer fra hele landet, og får i løbet af året undervisning af både hjemlige
og internationale messingkapaciteter. Formålet med kursusrækken er
at forbedre de unge blæsere og hæve standarden i amatørorkestrene,
hvor de unge blæsere virker til dagligt.
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VI LØFTER BEDST I FLOK – M&U CREW, hele året
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I Musik & Ungdom bliver der årligt afviklet mange forskellige
projekter, som ikke kunne gennemføres uden de frivilliges hjælp.
Vores mange projekter har med M&U Crew fået et team af motiverede unge frivillige, som trofast kommer tilbage år efter år for at
hjælpe med afviklingen af vores projekter, og lære om livet bag
scenen.
Det giver de unge Crew-deltagere mulighed for både at arbejde
på tværs at projekterne, og blive endnu mere involveret i Musik
og Ungdom.
M&U Crew var aktive ved:
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Isabella om at være en del af M&U Crew:
”Jeg elsker at arbejde med musikevents - der er en hel særlig
energi, når alle er med, fordi de elsker det, de laver - om de så er
lydmænd, projektudviklere, kunstnere, publikummer eller noget
femte. Som frivillig i M&U Crew får man mulighed for at møde de
mennesker, der arbejder med musikken, og ser, hvordan personerne vælger at tackle problemer, forberede sig - det har været
meget lærerigt for mig.”
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FRA HELE VERDEN TIL DIG – ETHNO DENMARK, 29. juli – 7.
august, Køng.
De kender ikke nødvendigvis hinanden på forhånd. Men
13 det kommer de til, og det er netop også en af grundene til, at de er rejst
langvejs fra. For at møde hinanden, og få et førstehåndsindtryk af
de forskellige musikkulturer, hver enkelt har med i bagagen. Ethno
sørger nemlig for at bringe musikalske verdener tættere på hinanden …
Ethno Denmark er et unikt musikalsk kulturmøde mellem unge musikere fra hele verden i alderen 16-30 år, som mødes i 10 dage og
udveksler deres hjemlands folkemusik med efterfølgende koncerter
i lokalområdet. Som stort internationalt koncept har Ethno slået
rod i mange lande i og uden for Europa. Målet er at fremme den
musikalske kreativitet på tværs af landegrænser, og samtidig øge
deltagernes viden om og forståelse af kulturel diversitet. Deltagerne
skaber et internationalt netværk og starter et tværgående samarbejde via nye bands og projekter.
I dag samler Ethno som internationalt koncept årligt omkring 600
deltagere fra 50 lande gennem 8-12 unikke sommerlejre i flere
lande hvert år. Ethno-konceptet er dermed et af verdens vigtigste
udvekslingsprogrammer for unge folkemusikere
I 2016 samarbejdede Ethno Denmark desuden med den palæstinensiske ungdomsorganisation Music Harvest om projektet
Musical Horizons, hvor fire unge danske musikere tog til Palæstina, for at deltage en i musikfestival i byen Nablus på Vestbredden.
Senere på året tog fire palæstinensiske musikere turen til Danmark
for at deltage i Ethno Denmark-stævnet – i øvrigt sammen med de
samme fire unge danskere, der havde besøgt dem tidligere på året.
Foruden den musikalske udveksling fødte besøgene også idéen
om oprettelsen af et Ethno Palestine – et projekt, der nu er godt på
vej med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
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GODE IDÈER FØRT UD I LIVET – EVENTMAKERS, hele året
Der er gang i spraydåserne. Hvordan er det lige de skal vende, og hvor
tæt skal man på, uden at farven løber? Og hvor hurtigt tørrer farven i
solskinnet? Det er ’Efterårsmorgen ved Sortedamssøen’ – et oliemaleri
14– der er i gang
fra 1838 af den danske guldaldermaler Christen Købke
med at blive fortolket med spraydåser. Det er lidt svært, gruppen skal
nemlig også være enige …
M&U EventMakers er sat i verden for at vække børn og unges kreative
sider. Gennem workshops får deltagerne nemlig mulighed for vække
nye event-idéer til live og videreudvikle på dem sammen med andre
unge. Projektet med graffitifortolkning fandt sted i august på produktionsskolen Fabrikken i Tårnby med 30 elever, der igennem en todages
workshop blev undervist i streetart og graffiti af Steffen Grey, som under
de to workshops også hev eleverne ind i hiphoppens verden.
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Et godt eksempel på tanken bag EventMakers – at få kreativiteten til at
blomstre og støtte kulturlivet gennem teamarbejde. Derudover afviklede
EventMakers en koncertworkshop - med Thomas Agergaard og 15 af
Lyngby-Taarbæk Musikskoles talentelever og en Dance’n’Rap-workshop i samarbejde med RapKings.
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SAMMEN I MUSIKKEN – MUSIK & UNGDOMS 60-ÅRS FØDSELSDAG, 4. november, DGI-Byen
Mellem de røde kasketter sitres og bæves der, og små sommerfugle
flyver op, mens de andre unge musikere bliver færdige på scenen. Scenen skifter, dørene åbner sig og børnene med de røde kasketter myldrer
ind. Det er deres tur. Entréen er nøje planlagt og grundigt koreograferet,
for førstehåndsindtrykket er vigtigt. Og det der et øjeblik lignede kaos,
er vendt til det modsatte. Det er ungdomsorkestret HOPE, der sætter
gang i fødselsdagen og viser, hvor meget det giver at være sammen i
musikken ...
Musik & Ungdom når hvert år ud til en masse børn og unge, og derfor
blev vores 60-års jubilæum selvfølgelig også fejret med en masse skøn
musik spillet af børn og unge. Så endnu flere børn og unge fik mulighed
for at opleve, hvad musikken kan, når man er sammen om den!
Fødselsdagskoncerten bestod af en super engagerende
BOOOM!-workshop med Rune Thorsteinsson, hvor alle – ung som
gammel – kunne være med. Vi fik også besøg af musikskoleorkestrene
HOPE fra Høje Taastrup, Presto fra Region Sjælland og partyorkestret
Knock’n’Woods fra Gladsaxe. En svedig M&U rap-battle med Pede B
og Fresco var der også plads til.
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MED KOMPONISTERNE PÅ ARBEJDE – NEW MUSIC
15
DAYS, november
Det er helt mørkt. Kun konturerne af det mørke flygel i midten
af salen anes lige. Publikum er spændte. Ingen ved helt, hvad
der kommer til at ske. En grøn lyskegle rammer en dreng,
der sidder på klaverbænken foran flyglet. Han er klar til at gå
i gang. Rundt om ham står en flok kammerater. De venter på
ham, klar til en opdagelsesrejse ind i musikken …
New Music Days er Musik & Ungdoms årlige komponistworkshop for børn og unge med mod på nye, friske toner.
Projektets formål er at sætte ny musik og ikke mindst børn og
unges egen musikalske skaben på dagsordenen.
Eleverne inddeles i grupper, hvor de udforsker og opfinder nye
musikalske og instrumentale sammenhænge og udtryksformer sammen med professionelle komponister. Komponisterne fungerer som vejledere og inspiratorer for elevernes idéer,
eksperimenter og indspil – nysgerrighed og leg er udgangspunktet, og det er eleverne selv, der skaber musikken. Workshopforløbet strækker sig over 2-4 dage.
I 2016 blev New Music Days afviklet i samarbejde med Nordfyns Musikskole under temaet ’LOOPS’ og med instruktørerne
Østen Mikal Ore, Thomas Sandberg, Pernille Louise Sejlund
og Jeppe Just Christensen. Workshoppen kulminerede med
en koncertopførelse af de nye værker til Musikfestivalen
Nyt!Nyt! i Rudersdal.
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Andre horisonter
16

— vores internationale samarbejde
Som medlem af Jeunesses Musicales International
(JMI) er Musik & Ungdom hvert år med til at beslutte
og påvirke retningen for arbejdet med børn og unge.
Musik & Ungdom har to poster i JMI:
Clara K.S. Poulsen er vicepresident i JMI, mens
Michael Christensen er formand for JMI Classical
Music Committee.
Rejsebrev fra Clara — turen til Panama City, dec. 2016:

I december tog jeg til Panama City for at deltage i International
Anti-Corruption Conference (IACC) hvor JMI- projektet og konkurrencen ”Fair Play” skulle optræde med de tre afsluttende finalister,
som havde vundet 1., 2. og 3. pladsen.
Det blev til en stor koncert afholdt på den store markedsplads i
den gamle by i Panama City. Foruden at hjælpe med at få koncerten til at køre sammen med projektlederen Matt Clark fra Belgien,
deltog jeg og de andre i konferencens oplæg samt møder.
Det var fem intense dage med interessante oplægsholdere fra
hele verden. Der var i omkring 1.400 deltagere fra hele verden.
Præsidenten og vicepræsidenten af Panama deltog også i konferencen. Jeg mødte dem ganske kort og fik mulighed for at tale lidt
om JMI og Musik & Ungdom herhjemme i Danmark.
Rejseaktiviteten og det internationale arbejde giver Musik & Ungdom mulighed for at have fingeren på den globale puls på børn og
unge-området – så danske børn og unge også får glæde af andre
landes erfaringer. I mine øjne er det også en fantastisk mulighed
for at få diskuteret og undersøgt fremtidsmuligheder på området –
så børn og unges musikalske fremtid bliver så lys som muligt.
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Beretning fra Michael om arbejdet i Classical Music Committee:
I 2016 var Classical Music Committee´s fokus rettet mod udarbejdelsen af en undersøgelse, der har taget temperaturen på
den klassiske musiks tilstand i medlemslandene. Det var et stort
arbejde, og jeg var som formand stolt over at kunne præsentere et
stykke godt og grundigt udarbejdet materiale ved årets internationale kongres i Bergamo, Italien i sommeren 2016.
Komitéen arbejdede i 2016 også videre på flere forskellige projekter – blandt andet en International Music Day, et Female Chamber
Orchestra, samt udvikling af et pladeselskab og en Listener’s
Club, en Youth Award og flere udvekslinger af musikere på tværs
af medlemslandene.
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Holdet bag
Musik & Ungdom er en demokratisk ungdomsorganisation
18 som ledes
af en frivilligt arbejdende bestyrelse. Den daglige drift udføres af sekretariatet. Projektlederne varetager styringen af projekterne i samarbejde
med deres respektive styregrupper.
Bestyrelse
Henrik Lilleholt Smidt, formand
Søren Borchersen, næstformand
Clara K.S. Poulsen, næstformand og vicepresident i JMI
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Michael Christensen (også medlem af JMI Classical Music Committee), Maja Joss-Børch, Magnus Wiinblad, Asbjørn Keiding (fra dec.
2016) og Jens Ole Petersen (fra dec. 2016)
Sekretariat
Laila Stender Bonde, sekretariatsleder (til sep. 2016)
Christina Al-Aani, sekretariatsleder (fra dec. 2016)
Jens Povlsen, kommunikationskonsulent
Asbjørn Keiding, projektkonsulent
Mette Dahl Trudslev, projektkonsulent
Sabrina Stender Solis, studentermedhjælper
Projektledere
Dan Johnsen, Musikskoledage i Tivoli
Astrid Vadgaard Christensen, New Music Days
Liva Andersson, KorProjekt
Simon Voigt, Ethno Denmark
Maja Joss-Børch, Orkesterfestivalen
Sabrina Stender Solis, M&U Crew & EventMakers
Thomas Hovaldt, M&U Brass Academy
Repræsentationer
-Levende Musik i Skolen (LMS): Maja Joss-Børch, bestyrelsesmedlem
-Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS): Michael Christensen
-Foreningen Orkester Norden (FON), Michael Christensen
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