
TILMELDING 

Musikalsk Grundskole – Begynderklasser 

Musikalsk Grundskole – 1. klasser  

Musikalsk Grundskole – 2.-3. klasser

Trommer 

Klaver 

Guitar 

Elbas 

Sang 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 19/8 2019. Tilmeldingen afleveres på sko-

lens kontor eller som scannet kopi via skolens mailadresse;  

info@kvikmarken.dk 

Elevens navn: 

____________________________________________ 

Klasse i skoleåret 2019/20: ___________________ 

Forældreunderskrift 

____________________________________________ 

Evt. bemærkninger: 

____________________________________________ 

MUSIK
SKOLEN 

2019/2020 

KVIKMARKENS PRIVATSKOLE



Kære forældre og elever 

Vi er stolte over igen at kunne tilbyde en række spændende undervis-

ningstilbud inden for en bred vifte af musikaktiviteter, til gavn for elever-

ne på Kvikmarkens Privatskole. 

Musikskolen er et spændende fri-

tidstilbud, der henvender sig til alle 

musikinteresserede elever på sko-

len, som gerne vil afprøve eller vi-

dereudvikle deres musikalske evner 

på et instrument. 

Musikskolen en vigtig del af skolens samlede musikmiljø. Jo flere af sko-

lens elever der dyrker musikkens glæder, jo mere smitter det af på vores 

skoles musikundervisning og de øvrige aktiviteter, hvori musik indgår; det 

være sig den daglige musikundervisning på skolen, skolens kor (3-5. 

klasse), forårskoncerterne, teaterforestillinger (4. klassene), luciaoptog,

etc. 

Undervisningen på Musikskolen varetages af en række yderst kompeten-

te undervisere, som for de flestes vedkommende selv er aktive musikere, 

og som har baggrund i kreative videregående musikuddannelser. Det er 

undervisere med pædagogisk erfaring der ved, hvor vigtigt det er at 

tilpasse undervisningen til den enkeltes interesser og samtidig fastholde 

fokus på de grundlæggende færdigheder, der er så vigtige for at kunne 

udvikle sig musikalsk. 

I brochuren kan man ud for hvert undervisningsforløb se hvilken ugedag 

undervisningen foregår, i hvilket tidsrum og hvem der underviser. Dette 

skulle forhåbentligt gøre det lettere at planlægge eventuel musikunder-

visning i forhold til andre fritidsaktiviteter. 

Med håb om, at Musikskolens tilbud vil inspirere! 

Vær opmærksom på, at tilmeldingerne er først til mølle princippet.

De bedste hilsner 

Michael Hauberg-Zittlau,

Afdelingsleder og Musikskoleansvarlig 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
- Undervisningen starter i uge 36, dvs. fra mandag d. 2/9

- I instrumentalundervisningen er lektionslængden på 22.min. (individuel undervis-

ning).

- På Musikalsk Grundkursus er lektionslængden 45 minutter. For alle andre hold/

workshops fremgår lektionslængden og undervisningsperioden af beskrivelsen af 
forløbene.

- Deltagerprisen er angivet pr. måned.

- Betaling sker via Betalingsservice. Alle spørgsmål vedr. betaling rettes til Regn-

skabschef, Eva Frydkjær på kontoret.

- Sidste frist for tilmelding er mandag d. 19/8. Der gives herefter besked til 
hjemmene.

- NB! Tilmelding er bindende for hele undervisningsperioden.

- Tilmeldingen afleveres på skolens kontor eller sendes som scannet kopi til sko-

lens mailadresse: info@kvikmarken.dk

- Guitar-, bas-elever skal selv medbringe instrument. Din musiklærer kan give 
gode råd i forbindelse med indkøb/leje.

- Der gives erstatningstimer ved lærerfravær, men ikke ved elevfravær.

- Der vil i løbet af året forekomme aflysninger på grund af skoleaktiviteter.

- Musikunderviserne kan kontaktes via intra, hvor også underviserens øvrige kon-

taktoplysninger forefindes. Elevfravær meldes direkte til underviseren, ligesom 
underviseren via intra informerer om eventuelle ændringer i undervisningen.

- I instrumentalundervisning for trommer, sang, guitar/bas (dog ikke klaver) kan 
underviseren vælge at tilbyde noget af undervisningen som holdundervisning Det 
er underviseren der planlægger hvornår disse dage ligger, hvor mange der un-

dervises på samme hold, samt holdsammensætningen. Hver elev medbringer sine 
22 minutter i den samlede holdundervisningstid.

- Alle overordnede spørgsmål vedr. holddannelse, tidspunkter for undervisning 
etc. rettes til den musikskoleansvarlige, på info@kvikmarken.dk eller via sko-

lens kontor



SANG 

Synes du det er skønt at 

synge, og går du med 

en sanger maven, som 

trænger til at komme 

ud? Så skal du melde 

dig til sangundervisning! 

I sangundervisningen 

arbejder du med at 

udvikle din stemme og din sangteknik. Som professionel sanger ved Line alt om 

hvad det vil sige at bruge sin stemme og det at finde frem til dit eget udtryk. Du 

vil blive mere sikker i din stemmebrug generelt, mærke velvære i kroppen, når 

du synger, og du vil blive mere tryg ved at synge foran andre. 

I undervisningen er du med til at bestemme hvilke sange du skal synge, det skal 

være sange, du selv har lyst til at øve, så vi kan arbejde med din teknik, klang 

og dit udtryk. Det vigtigste er altid, at du går glad hjem fra undervisning, med 

følelsen af at du har lært noget nyt. 

Sangundervisningen henvender sig til både nybegyndere og øvede. Undervisnin-

gen foregår i musiklokalet, og det vil derfor være muligt at synge i mikrofon og 

at lære den rigtige mikrofon teknik. 

Individuel undervisning   

Aldersgruppe: fra 3.-9. klasse 

Deltagerpris: 575 kr. pr. måned i 7 måneder (28 gange), i alt 4.025 kr. 

Lektionslængde:  22 minutters soloundervisning pr. gang



MUSIKALSK GRUNDKURSUS (MGK) 

På Musikalsk Grundkursus leger børnene musik. De skal synge sange, lave sang-

lege, danse, spille på instrumenter, lave rytmeøvelser og lytte til musik. 

Legen stimulerer børnenes naturlige glæde ved at udtrykke sig musikalsk, lige-

som deres individuelle evner, deres musikalske forståelse og deres evner for 

spontanitet styrkes.  

På Musikalsk Grundkursus lærer man at koordinere begge hjernehalvdele! Musi-

kalsk Grundkursus er et sted hvor man, sammen med sine kammerater fra årgan-

gen, får afprøvet sin interesse for musik, og får leget sammen – på en helt anden 

måde. 

Bemærk! I år har vi oprettet holdet ”Talenterne” for 2. og 3. klasse elever, hvor 

deltagerne arbejder mere med egne musikalske kreativitet samt med sammen-

spil. 

Holdundervisning: Max. 12 pr. hold  

MGK Begynderklasse hold 1   

MGK Begynderklasse hold 2 

MGK 1. klasse elever

MGK ”Talenterne” (for 2. og 3. klasse elever) 

NB! Undervisningen vil alle dage på nær tirsdag)

Deltagerpris: 250 kr. pr. måned i 7 måneder, i alt kr. 1.750 kr.

Lektionslængde: 45 minutter pr gang, 28 gange/uger 

Musikalsk Grundkursus er for alle børn, også dem der ikke tidligere har 

deltaget!     

GUITAR 

I et orkester er guitaristen den der lægger rytmen, den som bidrager til orke-

strets klang, og den som spiller solo. Men når guitaren spilles alene, så spiller 

guitaristen både melodi, bas, harmoni og rytme. Ligesom klaveret kan guitaren 

udgøre et helt orkester i sig selv! 

I guitarundervisningen vil du lære at spille kendte guitar sange og sange som du 

kender. For at udvikle dine færdigheder og kundskaber på guitaren, skal du 

lære om guitarens muligheder, herunder tablaturet, becifringsspil, guitarteknik, 

riff, improvisation og nodelære. 

Der undervises i alt fra rock/pop og jazz til klassisk guitar - undervisningen ta-

ger ganske enkelt udgangspunkt i dine færdigheder og dine musikalske ønsker. 

Du kan få undervisning i el-guitar og akustisk guitar – du bestemmer selv. 

Undervisningen henvender sig til alle, begyndere som øvede. 

NB! Skolen har nogle få mini guitarer til udlån, til de mindre elever . 

Individuel undervisning Aldersgruppe: fra 9 år 

Deltagerpris: 575 kr. pr. måned i 7 måneder (28 gange), i alt 4.025 kr. 

Lektionslængde:  22 minutters soloundervisning pr. gang gang

Undervisning:       Mandage fra kl. 14:00



KLAVER 

Når man spiller klaver, så skal man lære at beherske mange ting på samme tid. 

Pianisten (som klaverspilleren kaldes) spiller både melodi, bas, harmoni og ryt-

me. Man kan sige, at pianisten er et helt orkester i sig selv! 

I klaverundervisningen vil du komme til at lære at spille melodier og stykker. Du 

vil også komme til at lære om becifringer, fingersætning, nodelæsning og impro-

visation. 

Hvis du er nybegynder, så vil du blive overrasket over, hvor hurtigt det går med 

at lære at spille klaver – der går ikke lang tid før du har lært din første sang. 

Undervisningen tager hensyn til dit niveau og dine ønsker. Der kan undervises i 

pop-/rocksange, jazz, klassisk og brugsklaver. Både ved hjælp af noder og 

uden. 

Undervisningen kan foregå på elektriske såvel som akustiske klaverer. 

Individuel undervisning 

Aldersgruppe: fra 7 år 

Deltagerpris: 575 kr. pr. måned i 7 måneder (28 gange) i alt kr. 4.025 kr.

Lektionslængde:  22 minutters soloundervisning pr. gang

Undervinsing:       Fredage fra kl. 14:00 eller efter aftale

TROMMER 

Synes du trommer er for seje 

og vil du gerne lære at spil-

le på dem? Så kig her!! 

Trommen er nok det ældste 

instrument der findes. Alle 

mennesker kan genkende og 

forholde sig til trommens lyd, 

og det er derfor et instru-

ment, der er nemt at komme 

i gang med. 

I tromme undervisningen vil du først og fremmest udforske trommesættets mange 

muligheder, startende med fokus på lilletrommen, stortrommen og hi-hat. Du vil 

blive præsenteret for rytmer fra rocken, poppen, funken, jazzen, den latinameri-

kanske verden m.v. Ydermere er lilletrommeteknik, trommestik teknik og generel 

trommesæts-koordination- og teknik en del af undervisningen, ofte som et side-

løbende spor til de forskellige rytmer der arbejdes med fra gang til gang. Sam-

menspil med fx. klaver og bas, spille til metronom, spille sammen med et for-

indspillet lydspor samt lære at læse trommenoder indgår også i undervisningen. 

Forløbet bliver tilrettelagt mellem elev og lærer, efter ønske, behov og drømme. 

Der undervises på alle niveauer, så elever der allerede er øvede er også meget 

velkomne! 

Individuel undervisning 

Aldersgruppe: fra 7 år 

Deltagerpris: 575 kr. pr. måned i 7 måneder (28 gange), i alt kr. 4.025 kr.

Lektionslængde:  22 minutters soloundervisning pr. gang.

Undervisning:  Tirsdage fra kl. 14:00




