PROGRAM
21.-23. november

Lydbilleder
- En kompositionsworkshop -

Kære elev i Musik & Billedskolen
Du inviteres hermed til at deltage i New Music Days
kompositionsworkshop arrangeret af Musik & Ungdom
i samarbejde med Musik & Billedskolen og Esbjerg
Ensemble.
New Music Days finder sted en eller to gange årligt på
forskellige musikskoler i Danmark, og vi er meget heldige i år i Varde at have fået dette spændende projekt
hertil.
I løbet af 3 workshopdage får du mulighed for at gå
på opdagelse i nye musikalske verdener, møde professionelle komponister og musikere og ikke mindst:
udforske og opfinde nye musikalske og instrumentale udtryksformer, hvor du selv skal prøve kræfter som
komponist.
Hvordan klinger det, når billeder skabt af elever på
billedskolen sættes i lyd, klange og toner?
Dette skal du være med til at udforme!
Arbejdet i workshoppen kommer til at foregå i grupper
på 4-6 elever. Under vejledning af tre professionelle
komponister og musikere skal I skabe jeres helt eget
værk, som I selv uropfører til den afsluttende
workshop-koncert.

Torsdag 16.00 – 20.00: Workshoppens forløb præsenteres.
Elever og musikere mødes, og
der introduceres til musikalske
tilgange, kompositoriske værktøjer og billeder.
Musikere fra Esbjerg Ensemble
giver en lille koncert. Vi har første
brainstorm omkring billederne
og de musikalske idéer i plenum,
grupperne inddeles og har første
session med kompositionsopgaven.
Fredag 16.00 – 20.00: Grupperne
møder komponisterne, der skal
vejlede i den videre proces.
Eleverne arbejder videre med
musikken hvor diskussion, eksperiment og musikalsk legelyst
giver toner og lyd til det billede,
grupperne hver især arbejder
med. De professionelle komponister følger eleverne ind i fantasiens verden og giver råd og
vejledning i processen.
Gruppernes resultater præsenteres for hinanden.
Lørdag 09.00 – 16.00: Kompositionerne får dobbeltstreg, og
der gives respons og vejledning
omkring fremførelse og sceneoptræden ved Esbjerg Ensemble.
Koncerten tilrettelægges, inden
der afsluttes med uropførelser
af elevernes kompositioner - de
helt nykomponerede ’lydbilleder’
fremført af eleverne selv i Smedeværkstedet kl. 15.00
(offentlig koncert).

PRAKTISKE OPLYSNINGER
STED: Musik & Billedskolen, Vestervold 11, 6800 Varde
INSTRUMENTER: Medbring eget instrument alle dage.
Trommesæt, klaverer og forstærkere lånes af skolen.
PRIS: Workshoppen koster ikke noget for deltagerne, og vi
sørger for deltagernes forplejning under hele forløbet.
TILMELDING: Send en mail til Helle på hepq@varde.dk
eller Mads på maj2@varde.dk senest mandag 16.september.

Der er et begrænset antal pladser, som udbydes efter ’først til mølle’ princippet

VEJLEDERNE
Vi får fornøjelsen af at få vejledning og inspiration fra topprofessionelle
komponister og musikere.
Besøg derfor gerne nedenstående links og ’hils på’ vejlederne du kan glæde dig til
at møde – her er musik, optagelser og spændende indblik.
Lasse Dan Hansen - www.spildansk.dk/kunstnere/lasse-d-hansen/
Pernille Louise Sejlund: - www.pernillesejlund.dk
Esbjerg Ensemble - www.esbjergensemble.com
Har I spørgsmål, så kontakt gerne Helle, som er Musik & Billedskolens koordinator på projektet.
Vi glæder os til nogle inspirerende dage sammen med jer!
Med venlig hilsen
Helle Munksgaard Petersen, Koordinator for klassisk/musical talentlinjer
Mads Jørgensen, Rytmisk Koordinator
Østen Mikal Ore, komponist og projektleder
Julie Tandrup Kock, projektleder, Musik & Ungdom

New Music Days arrangeres af Musik & Ungdom i samarbejde med Musik & Billedskolen i Varde og
Esbjerg Ensemble. Projektet er støttet af Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, William Demant
Fonden og Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODAs Kulturelle Midler.

