
 gøre det nemt for unge at være 
aktive og engagerede kulturskabere 
 være de unges talerør på Danmarks 
musik- og kulturskoler 
 støtte unge i at iværksætte musikalske 
projekter 

Musik & Ungdom er en projektorganisation, 
der siden 1956 har udviklet glæden ved 
musik via projekter, der forbinder børn og 
unge i musikalske fællesskaber på tværs af 
alder, genrer og geografiske grænser.  

Alle projekter skal  så vidt muligt 
etableres via gensidigt forpligtende 
partnerskaber med andre 
organisationer, institutioner og 
foreninger – partnerskaber af 
både praktisk og strategisk art.

PARTNERSKABER

Internationalt skal Musik & Ungdom 
fortsat medvirke til at udvikle projekter 
og skabe netværk og specifikt være med 
til at skabe flere internationale 
mødesteder i DK. 

INTERNATIONALT

Musik & Ungdoms målgruppe er 6 til 30-årige 
børn og unge på de musik- og kulturskoler og 
blandt  de ungdomsorkestre, som er medlem 
hos Musik & Ungdom. Der er dog i en periode 
skærpet fokus på at afdække behov og 
udvikle nye tiltag for de unge 15 til 
30-årige, der ønsker at være medskabere 
af egne projekter.  

MÅLGRUPPE

I perioden 2021-2023 iværksættes en række  
tiltag og projekter udviklet sammen med unge, 
stærke rollemodeller, som skal medføre øget 
initiativ og iværksætteri, sprede glæde og skabe 
fællesskab samt gøre både Musik & Ungdoms 
projekter og musik- og kulturskolerne mere 
levende og inspirerende. 

NYE PROJEKTER

Strategisk retning: ”Unge som medskabere”. 
Musik & Ungdom ønsker at være et mødested, 
som gør det let og tilgængeligt for unge at 
blive kulturelt aktive medborgere. Derfor skal 
Musik & Ungdom være synlig og tilgængelig for 
unge på musik- og kulturskolerne. Musik & 
Ungdom skal også facilitere, at unge skaber, 
udvikler, innoverer og iværksætter egne 
projekter med udgangspunkt i deres egen 
individuelle musikalske passion og glæde. 

STRATEGISK RETNING

MUSIK & UNGDOM VIL 
MUSIK & UNGDOM ER

VISION

2021 -  2023
STRATEGI

        FREMMER MUSIKALSKE OG KULTURELLE 
FÆLLESSKABER MED UNGE SOM MEDSKABERE


