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Musik & Ungdom er en landsdækkende musikorganisation, der i mere end 60 år har arbejdet med det 

overordnede mål at udvikle glæde, begejstring og kendskab til musik hos børn og unge på tværs af 

genrer og kommunegrænser. 

Vores vision: Musik & Ungdom fremmer musikalske og kulturelle fællesskaber med unge som 
medskabere 
(Det skal stå på denne måde: 1 linje + tre linjer m. punkter) 
- Musik & Ungdom vil gøre det nemt for unge at være aktive og engagerede kulturskabere 
- Musik & Ungdom vil være de unges talerør på Danmarks musik- og kulturskoler 
- Musik & Ungdom vil støtte unge i at iværksætte musikalske projekter 
 
Medlemmerne tæller danske musikskoleelever samt kor og orkestre – i alt mere end 40.000 elever. 

Musik & Ungdom har siden 1958 været den danske afdeling af Jeunesses Musicales Internationales 

(JMI), - en verdensomspændende musikorganisation, der i 1945 blev grundlagt i Belgien for at samle 

unge om musik i stedet for krig. Musik & Ungdom er repræsenteret i JMIs bestyrelse. 

Musik & Ungdom er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Tilskuddet fra DUF er baseret på i 

hvor høj grad, unges deltagelse i foreningsliv og demokrati fremmes. Musik & Ungdom modtager 

desuden tilskud gennem folkeoplysningsloven, fra Statens Kunstfond og en lang række kommunale og 

private fonde.  

 

Musik & Ungdom projekter: 

Orkesterfestivalen 

Orkesterfestivalen er en årlig tilbagevendende begivenhed for orkestre, kor og ensembler fra hele landet, der 

mødes og optræder på nogle af landets største scener.  

KorProjekt 

Korstævne for 200 unge sangere fra hele landet, hvor de først mødes til workshops forskellige steder i landet og 

herefter til en afsluttende koncert på Plænen til Musikskoledage i Tivoli.  

Musikskoledage i Tivoli 

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 
Vesterlund Musikkursus er mødestedet for unge orkestermusikere fra hele landet, der en uge i sommerferien 
deler deres spilleglæde med andre musikglade unge. 

Ethno Denmark 
Ethno Denmark er et unikt musikalsk kulturmøde mellem unge musikere fra hele verden i alderen 18-30 år, som 
mødes i ti dage i sommerferien og udveksler deres hjemlandes folkemusik og spiller koncerter. 
 
Ethno Kids 
Ethno Denmarks ’lillesøster’ stævne for 10 til 17 årige børn og unge fra forskellige sociale og kulturelle baggrunde 
får her oplevelsen af at indgå i et stærkt musikalsk fællesskab. 
 
New Music Days 
New Music Days er en årlig komponistworkshop for børn og unge med mod på nye, friske toner. Her sættes børn 
og unges egen musikalske skaben på dagsordenen.  
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KONTAKT: 

Musik & Ungdom 

Farvergade 27, 2. sal 

1463 København K 

 
Tlf. 3613 3535 

 
Mail: christina@musik- 

ungdom.dk 

www.musik-ungdom.dk  

CVR: 29250510 

 

http://www.musik-ungdom.dk/
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Tónlek 

Sommerkursus for nordiske strygerelever, som mødes hvert andet år i Sverige og hvert andet år i Danmark til både solo- og 

orkesterundervisning en uge i sommerferien. 

M&U Asylorkestre 

Unge orkestre og bands får mulighed for at opleve, hvordan deres kreativitet og musik kan skabe glæde og forandring for børn på 

danske asylcentre 

Verdens Bedste Instrument 

Ny klassisk orkesterintroduktion for børn samt unge musikudøvere gratis tilgængelig for alle 

 

Links: 

HJEMMESIDE  

FACEBOOK  

INSTAGRAM  

YOUTUBE  

 

Tidligere projekter 

2020’erne 

• Elektronisk musik på iPad 

2010’erne  

• Trivsel via musik på skoleskemaet 

• M&U Crew 

• M&U EventMakers  

• Get Together!  

• M&U Brass Academy 

• Music X-Change 

• African Footprint Legends 

 

2000’erne 

• Junior ITA 2009  

• Musikskolernes KOR-dag 

• DYSO – Danish Youth Symphony Orchestra – Australien 

• ”Koncerter for de yngste”  

 

1990’erne  

• Nordens Talent ‘97 

• MGK Festival i Tivoli 

• Open Air Classic - orkesterstævne for ny musik 

http://musik-ungdom.dk/
https://www.facebook.com/musik.ungdom/
https://www.instagram.com/musikungdom/
https://www.youtube.com/user/musikogungdom

