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INTRODUKTION

Torsdag den 18. august 

09.00 - 09.30
Ankomst, tjek ind - kaffe og brød

09.30 - 10.00 
Velkomst

10.00 - 12.15
Modul A

12.15 - 13.00 
Frokost

13.00 - 15.15
Modul B

15.15 – 15.30 
Kaffe

15.30 – 17.45  
Modul C

17.45 – 18.45  
Middag

18.45 – 19.00  
indkvartering

19.00 - 19.30 
Kaffe 

19.30 - 21.45 
Aftenjam     

22.00 - 23.00 
Koncert med aftenjamshold  
og jamsession.

Fredag den 19. august 

7.30 - 8.10 

Morgenmad

8.15 - 8.50 
Morgensang

9.00 – 10.30 
Modul A

10.30 - 10.45 
Kaffe

10.45 - 12.15 
Modul B

12.15 - 13.00 
Frokost

13.00 - 14.30 
Modul C

14.30 - 14.40                            
Oprydning på holdene

14.40 - 15.00 
Farvel for denne gang     

Musik i Midt er et 2-dages kursus med overnatning på Klejtrup Musikefterskole.

Kurset er for alle, der underviser i musik, både for dig, der er ny i faget og for dig, der har 
undervist i mange år. 

På kurset får du mulighed for at dygtiggøre dig på dit niveau, og du får materialer og 
inspiration med til et helt skoleår.

Velkommen til 2 fantastiske dage med masser af andre musiklærere.
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PROGRAM

1. Kor i skolen
Musiklærer, musikpædagog og børnekor- 

leder Johanne Elise Schack von Brockdorff.

Kor i skolen kan være med til at styrke sang-

glæde, sammenhold og tryghed. Det kan 

være rigtig sjovt at synge sammen og lege 

med stemmen. Det styrker fællesskabet 

mellem eleverne, når de sammen løfter san-

gen op, og når de oplever, hvor vigtigt det er, 

at alle er med. Men kun når vi føler os tryg-

ge, giver vi slip og giver noget af os selv. Her 

bliver du klædt på til, at kaste dig ud i at syn-

ge kor i skolen. Vi skal arbejde med meto-

dikken bag børnekor, organisering af elever-

ne og din egen fremtoning og vokale tilgang. 

Vi skal også arbejde med, hvordan vi ska-

ber det trygge rum for eleverne, og hvordan 

vi hjælper eleverne til at fremme det bed-

ste i hinanden. Vi skal øve os på hinanden og 

prøve en masse sange af, som du kan tage 

med hjem og bruge i dine klasser.

2. Vers artig en metode til indskoling 
og mellemtrin
Folkeskolelærer, lærebogsforfatter og  

musiker Jan Hilmar

Der gøres brug af udgivelsen ”Vers artig” fra 

forlaget Dansk Sang og giver kursisten: 

iørefaldende morgensange, navnesange 

og navneremser. 

Aktiviteter, der styrker elevens puls-, perio-

de- og rytmefornemmelse. 

Sange, remser og aktiviteter, der udvik-

ler og styrker elevens skrivelyst, fantasi og 

kreativitet.

Som kursist behøver man ikke nødvendigvis 

at være en ørn på et instrument, da vi skal 

anvende stemme, krop og kuglepen.

Der lægges vægt på undervisning med flow, 

energi, dynamik og ikke mindst humor.

3. Alle Tiders Sange
Musiklærer Kim Barkenskjold Andersen

Vi kigger på dette modul nærmere på den 

nye udgivelse Alle Tiders Sange, som er en 

samling nye sange, der er skrevet til forskel-

lige tider. Hver sang hører til en særlig tid, 

og det er hensigten med materialet, at ele-

verne udover at synge og spille sangene, får 

et større kendskab til de forskellige tider og 

særlige mærkedage. Der er sange om skole-

start, sensommer, efterår, regnvejr, Mortens 

aften, advent, Lucia, jul, vinter, fastelavn, Kri-

sti Himmelfart, Forår, Påske, Pinse, Sankt 

Hans og mange andre tider. Til hver sang 

hører der musikfaglige aktiviteter som f.eks. 

flerstemmig sang, sammenspil, dans, musik- 

analyse eller komposition. Man kan nøjes 

med at synge sangene, eller bruge længere tid 

på den enkelte sang ved at bruge de med-

følgende musikfaglige aktiviteter.

4. Sammenspil på valgfagsholdet
Musiklærer på Klejtrup musikefterskole  

Harald Langåsdalen

På denne workshop arbejder vi med 2-3 

sammenspilsnumre, som du kan bruge  

direkte i din undervisning, når du kommer 

hjem. Det vigtige, når vi spiller musik, er at 

give plads til hinanden. Når vi nu ved, at vi kan 

Modul A
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WORKSHOPPER

spille sammen på mange niveauer, vil der her 

både være noget for den elev med forkund-

skaber og den elev, der lige er startet med at 

spille musik.

Du vil komme hjem med dels at have prøvet 

numrene af og dels at have fået nogle ide-

er til, hvordan du kan differentiere i forhold til 

den enkeltes elevs niveau.

1. Rytmisk sammenspil med hele klasser 
i indskolingen.
Lærer, musiker, cand.pæd. i didaktik og lære-

bogsforfatter Ken Dolva

Mange musiklærere oplever, at de fægter i 

blinde, når det gælder rytmisk sammenspil i 

indskolingen og brugbart materiale er der hel-

ler ikke meget af. Dette hold bygger bl.a.

på bogen ”Sammenspil med rotation for 1.-

3. klasse - med brug af elevinstruktører” men 

også kursusinstruktørens over 20 års erfaring 

som musiklærer i grundskolen. Der vil på hol-

det være fokus på:

 − at alle elever er aktive og engagerede på en  

 gang.

 − enkle, sjove og iørefaldende sammenspils 

 numre lige til at bruge i undervisningen.

 − at der bygges på nyeste principper og  

 metoder inden for sammenspil

 − grundlæggende sammenspilstræning

 − sjove musikalske lege, fortællinger og  

 fantasirejser

 − udforskning af klang og rytme på instru- 

 menterne

Af andre stikord kan nævnes: metoder der 

flytter ansvaret og initiativet væk fra musiklæ-

rerens i forvejen overbebyrdede skuldre og 

over på eleven, der til gengæld aktiveres og 

motiveres.

2. Syng og dans
Musiklærer Kim Barkenskjold Andersen 

På dette hold skal vi synge og danse en hel 

masse. Nye, gamle, danske og udenlandske 

sanglege, fællesdanse, folkedanse og danse-

sange. Små hurtige danse til at få musik- 

timen i gang, eller til at slutte en time af med. 

Lidt længere danse, der kan bruges som ho-

vedindholdet i en musiktime, eller i et længe-

revarende danseforløb. Alle danse er lige til at 

bruge hjemme på skolen.

Hvis du gerne vil lære nye fællesdanse og 

have opfrisket, nogle du kender, men glem-

mer at bruge, så er dette hold noget for dig. 

Det kræver ingen forkundskaber at deltage - 

kun lysten til at synge og danse

3. SDS – krop i musikken
Docent i Sang, Dans og Spil Lena Gregersen

SDS er efterhånden blevet et begreb i mu-

sikundervisningen, og det kan antage mange 

forskellige former.

I sin essens handler det om at opdage den 

tætte sammenhæng mellem krop, musik og 

sang i et godt groove. SDS kan involvere

mange elever på én gang, så ud over de mu-

sikalske parametre som fx puls, periode, ko-

ordination, underdelinger og det at lytte og 

spille sammen, er det sociale og fællesska-

bet implicit i alle aktiviteterne. Det samme 
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er kunsten at have det sjovt! Inspirationen er 

hentet fra kulturer, hvor sang, dans, spil, leg 

og socialt samvær ofte er ét og samme be-

greb og er en levende del af dagligdagen. 

Men vi trækker også tingene hjem til egne 

breddegrader. Vi skal tromme, synge og dan-

se og ha’ sved på panden. Du kommer hjem 

med en god håndfuld SDS pakker lige til at 

prøve af i din næste undervisningstime.

4. Vers artig en metode til indskoling 
og mellemtrin
Folkeskolelærer, lærebogsforfatter og  

musiker Jan Hilmar

Der gøres brug af udgivelsen ”Vers artig” fra 

forlaget Dansk Sang og giver kursisten: 

iørefaldende morgensange, navnesange 

og navneremser. 

Aktiviteter, der styrker elevens puls-, perio-

de- og rytmefornemmelse. 

Sange, remser og aktiviteter, der udvik-

ler og styrker elevens skrivelyst, fantasi og 

kreativitet.

Som kursist behøver man ikke nødvendigvis 

at være en ørn på et instrument, da vi skal 

anvende stemme, krop og kuglepen.

Der lægges vægt på undervisning med flow, 

energi, dynamik og ikke mindst humor.

1. Kurset for musiklærere med valgfag 
eller sammenspil på mellemtrinnet! 
Lærer, musiker, cand.pæd. i didaktik og  

lærebogsforfatter, Ken Dolva

Vi dykker ned i en ny håndbog til valgfagslæ-

reren og til musiklærere med sammenspil 

på mellemtrinnet. Her bliver du klædt på til 

at klæde eleverne på til den afsluttende ek-

samen i 8. klasse. “Sammenspil med QR- 

koder 4 for valgfag og mellemtrin”, som 

håndbogen hedder, består af følgende: 

 − 6 fede sammenspilnumre som er  

 afprøvet på elever

 − 76 instruktionsfilm til alle musikalske roller  

 nu med unge instruktører

 − QR-koder og kortlinks der giver adgang  

 til instruktionsfilm via mobil, tablet eller  

 computer

 − Øvetracks med stemmeguide hvor man  

 kan spille og styrke sin indlærte rolle

 − Leadsheets, formskemaer og noderoller  

 til alle musikalske roller

 − Afsnit om teorien, didaktikken og  

 metoden bag konceptet samt gode råd

 − 35 siders undervisningsoplæg til valgfag i  

 musik samt analyseskemaer

Vi afprøver og spiller numre fra bogen, og du 

vil blive fortrolig med den bagvedliggende 

didaktik og metode. Du bliver præsenteret 

for nye tilgange til en sammenspilsunder-

visning, hvor alle er aktive og involverede på 

en gang, lydkilderne er minimale, hvor IT ind-

går som en naturlig del af undervisningen 

og det færdige resultat lyder tæskegodt! Du 

vil også blive præsenteret for en række skar-

pe undervisningsoplæg med henblik på den 

mundtlige del af valgfagseksamen og hvor-

dan man kan arbejde med det i den daglige 

undervisning.

Modul C
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2. Ukulele med det hele
Musiklærer Kim Barkenskjold Andersen

Vi tager udgangspunkt i materialet ”Ukule-

le med det hele” der udkom i 2019 på forla-

get Dansk Sang. Materialet kan både bru-

ges til et ukulelekursus med eleverne, men 

også tænkes bredere ind i musikundervis-

ningen, hvor ukulelen bare er ét af mange 

instrumenter. Selvom I ikke har et klassesæt 

ukuleler på skolen, kan du fint bruge dette 

kursus alligevel. Målgruppen er dig, der un-

derviser i 2.-5. klasse, eller dig der gerne vil 

lære ukulelen og dens muligheder at 

kende. Vi skal spille ukulele, spille stavspil, 

spille percussion, synge og danse.

Det kræver ingen forkundskaber at deltage, 

idet holdet er for begyndere, men medbring 

din egen ukulele

3. Rytmisk eksperimentarium og ska-
bende rammer
Docent i Sang, Dans og Spil Lena Gregersen

Musikken skal starte i kroppen; puls, sang, 

klap, stamp og alt det andet, der kan udvik-

les fra dette bevægelige ståsted. Legende 

musikalsk samvær har en indbygget invita-

tion til empati, kreativitet, opmærksomhed, 

evnen til at lytte, tage lederskab og en lang 

række andre kvaliteter. Vi udforsker i action.

Vi kommer omkring en masse musikalske 

rammer med plads til selv at byde ind. Så 

udover at få nyt materiale i rygsækken, skal 

vi eksperimentere med dét at gribe en mu-

sikalsk idé og bringe den et nyt sted hen. 

Lige på stedet. Hvis man selv tør, bliver man 

bedre til at få andre til at turde. Rammerne 

kan tilpasses mange aldersgrupper og si-

tuationer, og undervisningen tilrettelægges 

efter deltagernes behov.

Medbring en god portion legelyst og alle 

dine underdelinger.

4. Du bli’r hvad du synger - og spiller. 
Sang og sammenspil i indskolingen
Musiklærer, musikpædagog og korleder  

Johanne Elise Schack von Brockdorff 

Indholdet tager udgangspunkt i materialet 

“Solskin” udgivet på Dansk Sang i 2021. Her 

møder du nye børnesange, som er skrevet 

til, at mange børn synger dem sammen. De 

er dejlige at synge, lette at gå til og lige til at 

bruge hjemme i din musikundervisning, til 

morgensang, til fællessang eller i dit børne-

kor. Du lærer sangene ved at synge og spille 

de tilhørende simple kor- og sammenspils-

satser. Målet med kurset er, at din rygsæk 

bliver fyldt op med nye sange, ny energi og 

fornyet gåpåmod til at kaste dig ud i musik 

med børn i alderen 7 - 11 år. Vi bruger en til-

gang til sammenspillet, som bygger oven-

på sanglegtraditionen, med fagter, rytme-

rim og remser, hvor sammenspillet naturligt 

let og legende vokser ud af sangen, og hvor 

vi holder det så simpelt, at vi har overskud til 

at være nærværende sammen med børne-

ne imens. Sammenspilssatserne er bygget 

op af små iørefaldende ostinater, som kalder 

og svarer hinanden, og som nemt og hur-

tigt læres gennem øret og kroppen. De spil-

les på stavspil og perc. - instrumenter som 

er lige til at gå til.
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Aftenjam
Nu er det vores tur, til at stå i musikken! Musiklærere er sjældent selv på gulvet 
som aktører i musikken - men HER får vi muligheden. Måske du finder din indre 
popsangerinde frem igen? Du får måske udlevet en gammel rockstjernedrøm med DIG 
bag spaden eller stikkerne?. Slip tankerne om pædagogik og musikdidaktik, og vær selv 
i musikken! Hvert hold øver et nummer op til fælles koncert senere på aftenen.

1. Sort, svedigt og masser af soul! 
Lærer, musiker, cand.pæd. i didaktik og læ-

rebogsforfatter Ken Dolva

Stram rytmegruppe, lilletromme på alle hele 

slag, bassen langt fremme i lydbilledet, tam-

burin eller håndklap på 2 og 4. Svedigt kor, 

blæsergruppe og godt med strygersovs. Du 

har nok allerede gættet genren? Svaret er 

selvfølgelig MOTOWN! Vi tager sammen de 

første spæde skridt hen imod denne festlige 

genre og sound. Vi skal have det sjovt. Alle 

kan være med. Det kræver ikke specielle for-

udsætninger. Men vi prøver at tage feeling- 

en alvorligt.

2. The Ukulele Orchestra of Klejtrup
Musiklærer Kim Barkenskjold Andersen

Vi giver den fuld skrue med en ordent-

lig omgang ukulelesammenspil. Hvis du for 

længst har lært 4 akkorder på ukulele og 

godt vil spille sammen med andre i et fedt 

ukuleleband, så er dette holdet for dig. Ryt-

me-ukulele, lead-ukulele eller bas-ukulele  

- vi har plads til det hele. Musikgenren er 

blandet.

Men mest rytmisk pop, rock og latin. Og så 

snuser vi til det endnu ikke udgivet materia-

le; ”Ukulele med mere af det hele”

Medbring din egen ukulele.

3. Sang, dans og trommer- en musikalsk fest
Docent i Sang, Dans og Spil Lena Gregersen

Vi skal få disse tre dele til at blive til en swin-

gende helhed. Nøgleordene er energi, un-

derdelinger, groove og svedig dans i trygge 

rammer. Der vil indgå grundlæggende teknik

på bl.a. percussion, og rammerne giver mu- 

lighed for improvisation i større eller mindre 

grad og efter lyst. Med inspiration fra både 

hjemlige og fjernere himmelstrøg (fx Afrika 

og Cuba), skal vi stable et lille show på bene-

ne, som kan fyre op under enhver god fest.

4. Rock der rykker
Musiklærer Henrik Juul Konge

På dette hold skal vi spille nogle fede pop/

rocknumre, der er lette at gå til. Her kan alle 

være med, uanset hvor meget eller lidt sam-

menspilserfaring man har. Så har du lyst til 

at fyre den af på guitar, måske spille nogle 

svedige keyboardriffs, springe ud som for-

sanger eller har du en trommeslager i ma-

ven, der bare venter på at komme ud, så får 

du chancen her. Vi spiller efter princippet: 

Keep it simple. Det handler om at få musik-

ken til at swinge og samtidigt have overskud 

til at fyre den af og være glade imens.
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Målgruppe:
Musiklærere og musikpædagoger

Praktiske oplysninger:

Tid
18.-19. august 2022

Sted
Klejtrup Musikefterskole

Musikbakken 2, Klejtrup

9500 Hobro

Pris
4050 kr. inkl. forplejning og overnatning

3800 kr. for medlemmer af Musiklærer- 

foreningen

Tilmeldingen er bindende

Tilmelding
Online på  

tilmeld.dk/musikimidt2022/signup

Senest den 2. august 2022

Yderligere oplysninger:
Kim Malmstrøm

Pædagogisk konsulent

VIA Center for Undervisningsmidler

E: kimm@via.dk

Henrik Juul Konge

Formand for Vestjyllands musiklærer- 

forening

E: henrik@congestion.dk

Lotte Christensen

CFU-sekretær

VIA Center for Undervisningsmidler

E: loch@via.dk

T: 87 55 28 05


