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Musik & Ungdom – vi gør en forskel gennem musik. Dette udsagn er det første du møder,
når du klikker ind på vores hjemmeside. 2018 har været et år, hvor nye tiltag er blomstret og
projekter med musikken i centrum for fællesskabet, har været med til at gøre en forskel for
den enkelte.
Projekter – 2018 bød på mange flotte projekter: Orkesterfestivalen, Korprojekt, Ethno
Danmark og Musikskoledage i Tivoli, Vesterlundstævnet og NordiskYngreStrygerStafet
(NYSS).
Nye tiltag – I handleplanen for 2018-20 er et af vores indsatsområder at nå ud til nye
målgrupper med nye projekter. Musik & Ungdom har i 2018 etableret samarbejde med
Lolland Musikskole, Byskolen i Nakskov og Ensemble Storstrøm omkring projektet ”Trivsel
via musik på skoleskemaet” Formålet er at benytte musik som metode og dermed forbedre
både social trivsel og faglighed i en 3. klasse på Byskolen. Målet er, at børnene skal opleve
succes, passion, respekt og trykhed gennem musikundervisningen og give en afsmittende
effekt på deres liv udenfor orkesteret og dermed på deres gennerelle trivsel samt deres
faglige og sociale formåen i skolen. Projektet er nu kommet rigtig godt i gang og resultaterne
begynder at blomstre.
Et andet indsatsområde for Musik & Ungdom er at udvikle projekter sammen med
musikskoler i Jylland. Her har vi i samarbejde med musikskolen i Rebild afholdt
workshopforløb ”Elektronisk musik på iPad”, samt etableret samarbejder i Ålborg og
Frederikshavn, hvor vi afholder workshops i 2019. Workshoppen er blevet til i et samarbejde
mellem Musik & Ungdom og Den elektroniske musikskole Rumkraft.
Andre aktiviteter og indsatser. I 2018 har Musik & Ungdom deltaget aktivt i arbejdet omkring
en samling af amatørmusikkens organisationer. Vi har deltaget i stormøder og været med i
arbejdsgruppen, som fik til opdrag at komme med et bud på en ny organisering, som ikke
kun samler amatørmusikområdet, men også andre kunstformer i en paraplyorganisation.
Processen faciliteters af AKKS.
For at leve op til tilskudskriterierne fra DUF, som vi i 2017 fik en særaftale med, har Musik &
Ungdom været i dialog med en stor del af vores medlemsmusikskoler. Hensigten har været
at sikre elevrepræsentation i musikskolernes bestyrelser, råd eller lignende organer.
Dialogen har bl.a. resulteret i at flere musikskoler lever op til DUF krav omkring
elevrepræsentation i organer som har indflydelse på musikskolernes aktiviteter.
Sekretariatet – Vi har i 2018 omorganiseret, hvilket har betydet at vi måtte sige farvel til en
fast kommunikationsmedarbejder. Dette har dels været en spare øvelse og dels omfordeling
af ressourcer som giver sekretariatsleder muligheder for at hyre nye folk ind til specifikke
opgaver. En af opgaverne har bl.a. været udviklingen af en ny hjemme side, som er mere
tidssvarende.
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). Desuden er
tilskuddet fra DUF brugt på aktivitets- og projektstøtte, medlemsservice, møde- og
rejseomkostninger, husleje og sekretariatsudgifter.
Tak for støtte – Tak til alle de fonde, foreninger og institutioner, der har støttet vores
projekter. Vi ser med forventning frem mod det kommende år og samarbejde med gamle og
nye samarbejdsparter, som alle brænder for at gøre en forskel for børn og unges
musikudfoldelse.
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