Formandens beretning 2019
Musik & Ungdom gør en forskel igennem musik og er platform for musikalske og kulturelle
mødesteder for unge på tværs af landet. Musik & Ungdom ønsker at understøtte ungeinitiativer
og danne kulturelle netværk imellem børn og unge, der beskæftiger sig med kunst og kultur, så
de unges idéer får liv og bliver en stemme i musik- og kulturdanmark.
Det er de unge selv, der har svaret på, hvad de ønsker af musikalske fællesskaber. Musik &
Ungdom kan hjælpe med, hvordan de unge kan realisere deres ønsker.
Gennemførte projekter i 2019: KorProjekt, Ethno Danmark, Musikskoledage i Tivoli, Vesterlund
Musikkursus, Orkesterfestivalen, Elektronisk musik på iPad, New Music Days, Trivsel via musik
på skoleskemaet og Kulturkraft.
I marts 2019 meddelte daværende formand Henrik Lilleholt Smidt, at han fratrådte
formandsposten inden formandsperiodens udløb. Henrik fortsatte som bestyrelsesmedlem.
Ved bestyrelsesmøde i maj 2019 blev jeg, Mikkel Benn, valgt som formand frem til landsmødet
2020.
2019 blev året hvor Trivsel via musik på skoleskemaet i Nakskov blev afsluttet med en grundig
og meget tilfredsstillende afrapportering. Projektet i Nakskov har bidraget til en høj grad af
oplevet værdi igennem musikken hos eleverne udtrykt ved glæde, musikalsk mening,
fællesskab og mestring. Projektet har fået omtale i fagbladet ”Musikskolen” og har flot levet op
til Musik & Ungdoms kriterier i handleplanen. Blæsenborgskolen i Maribo har overtaget
erfaringerne fra Nakskov og fik i samarbejde med Lolland Musikskole startet et lignende projekt
fra august-december 2019. Dette projekt videreføres med skolens egne midler i 2020.
•

Årsresultat underskud 14.455 kr.

•

Medlemsskoler og enkeltmedlemmer (cpr) 64 skoler og 6 orkestre: 40.164 pers.

I øjenhøjde med projekterne og i øjenhøjde med medlemmerne.
Bestyrelsen og formanden har i 2019 arbejdet for en øget synlighed i øjenhøjde med
medlemmerne og samarbejdspartnerne. Der har bl.a. været rundbesøg på alle projekterne,
orienterings og dialogmøde med musik- og kulturskolelederne i hovedstadsområdet og
dialogmøder med den nye landsorganisation DMK – Danske Musik- og Kulturskoler.
Der blev i 2019 udsendt en spørgeundersøgelse til medlemsskolernes ledere og elever for at få
svar på hvad fremtidens landsdækkende projekter kunne være og tilkendegivelser af, hvor de
unges energi i selvdrevne projekter kunne ligge henne.
Spørgeskemaundersøgelsen pegede på ønsker fra elever om at få mere indflydelse på
aktiviteter rundt om musikmiljøerne og ønsker om værktøjer og støtte til at realisere deres
egne ideer. Samtidig pegede undersøgelsen på en vilje fra musikskoleledelserne til at arbejde
mere med elevinvolvering og med et ønske om støtte og vejledning til denne indsats.
Projektet Kulturkraft startede op i 2019 for at facilitere ungedrevne projekter, danne netværk og
give værktøjer til realiseringen af de unges egne projektidéer. Dette projekt fortsættes i 2020

med justeringer ud fra den opnåede viden igennem spørgeundersøgelsen og gennem
bestyrelsens anbefalinger.
Der er i 2019 blevet projektudviklet på ”Asylprojektet”, som henvender sig til målgruppe 2 jf
handleplanen om arbejde med udsatte grupper. Der er indgået aftaler og dannet nyt netværk
med bl.a. ”Nødhjælpsorkestret” og herigennem oprettet kontakt til Røde Kors og Red Barnet,
som bliver potentielle samarbejdspartnere i realiseringen af projektet.
Amatørmusik Danmark har været undervejs igennem de seneste år. D. 22. september 2019 var
Musik & Ungdom medstiftende af den nye organisation, hvor Musik & Ungdom sidder i
repræsentantskabet.
Anvendelse af tilskudsmidler
Tilskudsmidlerne fra DUF er hovedsageligt gået til medarbejderne, som er de drivende kræfter i
sekretariatet. Desuden er tilskuddet fra DUF brugt på aktivitets- og projektstøtte til bl.a.
Kulturkraft-puljen, som de unge selv har kunnet søge til projekter samt til medlemsservice,
møde- og rejseomkostninger og husleje. Derudover har Musik & Ungdom brugt tilskuddet på
det internationale netværksarbejde i Jeunesses Musicales International (JMI).
Tak for støtten fra alle de fonde, foreninger og institutioner, der gør det hele muligt, således at
unge møder musik og kultur. Musik & Ungdom glæder sig til 2020 sammen med alle de
etablerede og sunde projekter, der skal udfolde musikken sammen med vores unge.

Mikkel Benn
formand, Musik & Ungdom

Musik & Ungdoms projekter 2019
Orkesterfestivalen, marts
Orkesterfestivalen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted i DR Koncerthuset.
Her deltager orkestre, kor og ensembler fra hele landet for at spille sammen det bedste, de har
lært.
KorProjekt, marts
Korstævne for unge sangere fra hele landet. De mødes til workshops forskellige steder i landet
og herefter til en afsluttende koncert på Plænen i Tivoli til Musikskoledage i Tivoli.
Musikskoledage i Tivoli, maj
En af de helt store weekender for musikskoleelever i hele Danmark. Rock, klassisk musik,
gospel og meget mere lyder på scener overalt i den gamle have.
Vesterlund Musikkursus, juli
Vesterlund Musikkursus er mødestedet for unge orkestermusikere, der får mulighed for at dele
deres spilleglæde med andre musikglade unge i en hel uge på tværs af landet.
Ethno Denmark, juli
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 hjemlandes folkemusik og spiller
koncerter.
New Music Days, marts og november
New Music Days er Musik & Ungdoms årlige komponistworkshop for børn og unge med mod på
nye, friske toner. Her sættes børn og unges egen musikalske skaben på dagsordenen.
Elektronisk musik på iPad, marts, september, november
Workshops for både undervisere og elever. Der undervises i tekniske og kreative værktøjer til at
skabe musik på iPad.
Trivsel på skoleskemaet, hele året
Et projekt for en 3. klasse i Maribo. Der arbejdes med trivsel, og musik benyttes som redskab
og metode.
Kulturkraft, november
Ungedrevne kulturelle projekter som M&U følger og understøtter økonomisk med
projektlederkursus, fysiske møder og netværk imellem de unge.

