
 
 

 

Projektuge i uge 11 

 
 

Traditionen tro afholder Svendborg musikskole, igen i år, projektuge for alle 
instrumental- og sangelever. Det foregår på Svendborg Gymnasium mandag til 

fredag i uge 11. Nedenfor ser I et katalog over de workshops som vi udbyder i 

denne uge og meningen er at man, i samråd med sin lærer, vælger den 
aktivitet som er denne uges undervisning.  

 
Ugens overordnede tema for alle workshops bliver:  

The Beatles 
 

Fælleskor 

Vi har igen i år allieret os med Ulrich Klostergaard som vil tage os med ind i 

”korets” forunderlige univers. At synge i kor er fedt, både socialt og musikalsk. At 

bruge sin stemme i samspillet med andre er meget lærerigt og kan gavne alle 

instrumentgrupper.  

 

Ligesom sidste år, bliver koret den gennemgående workshop, hvor alle kan deltage 

i rigt omfang. 

 

Workshop afvikles: Mandag – Tirsdag – Onsdag – Torsdag - Fredag 

 
Tidsskema for ugen: 
Tid/dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

15.30-

16.15 

Fælleskor Fælleskor Fælleskor Fælleskor Generalprøver 

16.15-

16.45 

Fælles pause Fælles pause Fælles pause Fælles pause Detaljeret 

program 

følger 

16.45-

18.30 

Øvrige 

workshops: 

 
Harmoniorkester 
 
Strygeorkester 
 
Slagtøj 

 
Guitar v. Kirill 
 
Guitar v. Andrzej 

Øvrige 

workshops: 

 
Harmoniorkester 
 
Sangere m. band 
 
Klaverorkester 

 
Slagtøj 

 

 

 

Øvrige 

workshops: 

 
Harmoniorkester 
 
Sangere m. band 
 
Klaverworkshop 

 
Slagtøj 
 
Guitar v. Kirill 
 
Basworkshop 

 

 

Øvrige 

workshops: 

 
Harmoniorkester 
 
Strygeorkester 
 
Sangere m. 

band 
 
Klaverorkester 
 
Slagtøj 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

     19.00 Koncert 



 
 

 

Øvrige workshops: 

 

Strygeorkester 

Beskrivelse:  
”Strygerelever, der allerede er inviteret til at medvirke vil, på tre prøver, 

leve sig ind i ”Hey Jude” samt ”Lady Madonna” af The Beatles. 
Vi har arrangeret celle/basstemmer, så alle disse elever kan deltage. 

Violinstemmerne spilles af de 10 mest rutinerede elever. Dette vurderes 
mest hensigtsmæssigt.  

Et samlet stryge-orkester-arrangement af de to numre, som vi fire 
strygerlærere glæder os til at ”få ind under huden” sammen med jer! 

Workshop afvikles: Mandag – Torsdag - Fredag 

 

Harmoniorkester m. slagtøj og elbas 

Beskrivelse: 

At skabe et kæmpe stort blæseorkester for så mange af vores blæser-elever 
som muligt, uanset niveau. 

Alle får en god oplevelse og lærer hinanden at kende på kryds og tværs. 
Vi bliver op mod 100 elever!!! 

Workshop afvikles: mandag – Tirsdag – Onsdag – Torsdag - Fredag 

 

Sangere med band 

Beskrivelse: 

Kim Olesen, Anna Gadborg og Anita Lykkegaard inviterer alle sangelever til 
en workshop, hvor vi spiller og synger Beatles. 

Vi lægger vægt på backingvokaler, så her er der mulighed for at øve at 
synge flerstemmigt. 

Man skal turde synge i mikrofon og at synge alene. 

Vi vil lægge vægt på processen og ikke nødvendigvis fremføre noget til 
fælleskoncerten om fredagen.  

Der er åbent for alle sang-elever. (pladserne i bandet er besat) 

Workshop afvikles: Tirsdag – Onsdag - Torsdag 

 

Klaverorkester 

Beskrivelse:  
Vi skaber et klaverorkester for ca. 20 elever, hvor formålet er, at eleverne 

oplever følelsen af at spille sammen med flere.  
Eleverne kan stykket når de kommer- dvs at det ikke er en ”åben 

Workshop”, men for elever valgt af klaverlærerne ud fra bla. Niveau. 
Tanken er at man kan deltage tirsdag – torsdag eller fredag, men er 

selvfølgelig velkommen alle 3 dage. Vi vurderer undervejs om der bliver et 
produkt, som kan spilles til koncerten fredag.  

Workshop afvikles: Tirsdag – Torsdag – Fredag 

 



 
 

 

 

Klaverworkshop 

Beskrivelse: 
Onsdag laver vi en workshop for de klaver-elever som ikke deltager i 

klaverorkesteret. Vi vil i denne workshop arbejde med Music Mind Games og 
rytmelære. 

Music mind games er legende musikteori, hvor vi ved hjælp af spil og lege, 
dykker ned i musikkens byggesten. Både med toner og rytmer.  

Wokshop afvikles: Onsdag 

 

Slagtøj 

Beskrivelse: 
Slagtøjsinstrumenter bliver en blanding af akustiske (klassisk/rytmisk) og 

elektroniske elementer med overvægt af de akustiske. Det bliver ikke stomp 
eller traditionel bandopsætning, men et sted midt imellem, således at vi 

inddrager elementer fra begge lejrer. Det gør vi ved eksempelvis at splitte 
trommesættet op i 3-4 roller. Dette giver også en rig mulighed for at skabe 

roller som passer til den enkelte elevs niveau, således at alle får et optimalt 
udbytte. 

Ud over selve slagtøjsensemblet vil vi gøre brug af sangere, keys og evt. bas 
og guitar til at akkompagnere gruppen.  

Det bliver en sjov, lærerig og ”ny” måde at tænke trommesættets rolle i The 
Beatles, hvor fokus vil være på at spille sammen og få alle de forskellige 

roller til at bliver én sammenspillet enhed. 

Workshop afvikles: mandag – Tirsdag – Onsdag – Torsdag - Fredag 

 

Guitar v. Kirill 

Beskrivelse:  

Vi skal i denne workshop spille ”8 days a week” for guitar-ensemble. Alle 
guitarister er velkomne uanset niveau.  

Vi skal opleve muligheden for sammenspil med flere ad gangen og lære 
hinanden at kende. Vi skal gerne spille stykket til koncerten om fredagen.  

Workshop afvikles: Mandag – Onsdag - fredag 

 

Guitar v. André 

Beskrivelse: 

I denne workshop, skaber vi et guitarensemble, hvor vi skal spille et stykke 
som hedder ”The cool on the hill”. Det er en slags musikalsk ”joke”, fordi den 

er smeltet sammen med flere forskellige og kendte temaer eks. ”Smoke on 
the water”, White stripes, Eric Clapton og flere andre.  

Formålet med denne workshop er først og fremmest at introducere 
guitarsammenspil og styrke de sociale relationer mellem vores elever, men 

også at arbejde og styrke kreativiteten i forhold til musik.  
Workshoppen er åben for alle guitarister.  



 
 

 

Workshop afvikles: Mandag 

Bas workshop 

Beskrivelse: 

Vi skal i denne workshop og med udgangspunkt i The Beatles: 
1. Opleve en fortælling om The Beatles bassist Paul McCartney, samt 

prøve at spille på en ”beatles”-bas 
2. Spille eksempler på basgange fra The Beatles numre. 

3. Bas-band. Spille et Beatles-nummer udelukkende ved brug af basser. 
Alle bassister, i alle aldre, er velkomne 

Workshop afvikles: Onsdag 

 
 

Følg med på musikskolens Facebook side, som i uge 11 vil blive brugt til info 
og yderligere oplysninger, ændringer mm.  

 
Vel mødt til en uge med masser af samvær omkring musikken 

 


