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Damkapellet spiller klassisk musik,

Der blev spillet koncerter og delt pri-

Til festival som elev: Tag med 4.

som fører dig ind i historien.

ser ud til åbningen af YAMsession og

klasse en dag på LMS Musikfestival.

Læs anmeldelsen på s. 6

YAMawards. Læs om det på s. 14-15

Læs med på s. 10-11

Hiphop og håndtegn åbnede
LMS Musikfestival med et brag af en fest
Det var med stor glæde, da de to borgmestre fra Horsens og Odder kunne åbne den store LMS Musikfestival 2019. Redaktionen
var med til åbningen i Horsens den 1. oktober i Forum Horsens
Tekst Iben Ravn og Maria Cardinale
Foto Christian Brandt

Børnene leger, løber rundt og venter på,
at dørene ind til salen, der er fyldt med
musik, bliver åbnet. Imens går Horsens’
borgmester, Peter Sørensen, rundt og giver highfive til alle de børn, der er samlet.

Endelig åbner dørene sig, og børnene
løber spændte ind. Her bliver de budt
velkommen med et brag af en koncert fra
Odder og Horsens musikskoler. Børnene
kan ikke holde spændingen ud længere,

og de er klar til at give den gas. Efter en
god tale fra de to borgmestre i Horsens
og Odder, bliver festivalen officielt åbnet
på den bedste måde den overhovedet
kunne: I ægte hiphop-stil.
Fortsættes side 3
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Redaktion
Iben Ravn

Annika Jensen
KulturCrew-journalist

Jeg kom med i KulturCrew, fordi jeg overvejer at blive journalist, når jeg bliver voksen.
Derfor tænkte jeg, at det kunne være en
god mulighed for at få det afprøvet her. Jeg
elsker at skrive, og mange siger også, at
jeg er god til det. Jeg elsker, at der ikke er
nogen grænser, når man skriver.

Jeg valgte at være med i KulturCrew som
journalist, fordi jeg synes, at det lød sjovt
at arbejde med noget andet, end det man
får lov til at lave i skolen. Derudover så
tror jeg også, at jeg vil få nogle oplevelser,
som vil være fede at huske tilbage på, når
festivalen nu er slut.

Sarah-Linn Sommer

Frigga

Jeg kom med i KulturCrew, fordi jeg synes,
det lød spændende, og fordi jeg gerne vil
være journalist, når jeg bliver voksen.

KulturCrew-journalist
Jeg kom med i KulturCrew fordi jeg syntes,
at det lød mega spændende.

Koncert bryder spændingen
Elever, borgmestre og mennesker i alle aldre er samlet for at
være med til at åbne verdens største musikfestival for børn og
unge i Horsens og Odder Kommune. Folk har sommerfugle i maverne og kan ikke vente på, at den første koncert på årets LMS
Musikfestival begynder.
‘An Odder band’ fra Odder Kommune og ‘Wanna Be’ fra Horsens
Kommune begynder at spille. Publikums øjne retter sig op mod
scenen, og ‘Earth, Wind and Fire’s’ September fylder salen.
Hiphop fyrer op for en fed fest
Efter en fænomenal og elegant koncert, træder HipSomHap op
på scenen og fyrer for alvor op for festen. Lyset bliver slukket, og
det farverige festlys bliver sat i gang. Børnene hopper og danser
med armene oppe i luften til musikken.
Der kan høres skrig og en høj jublen fra publikums side. Festen
bliver vildere og vildere. Selv på bagerste række hopper en pige
til musikken, mens røde, blå og grønne lys fra hendes sko skifter i
takt med beatet.
Da koncerten er færdig og lyset bliver tændt, løber børnene ud
og efterlader en helt særlig energi i hele den efterladte sal.

Nina Truc Phan

Maria Cardinale

KulturCrew-journalist

KulturCrew-journalist

Jeg ville gerne være med i KulturCrew
som journalist, fordi jeg tænkte, at det ville
hjælpe mig meget med skolearbejde. Både
fordi at jeg arbejder meget med journalistik og interview på min skole, og fordi jeg
gerne vil være journalist.

Jeg meldte mig som journalist til KulturCrew, fordi at jeg synes, at det lød vildt
sjovt. Jeg har altid godt kunne lide at skrive
historier, fordi jeg synes, at man med historier kan leve sig ind i en anden verden.

Fotos: Martin Busborg

Nanna Laursen
KulturCrew-journalist
Jeg meldte mig til KulturCrew, fordi jeg godt
kunne tænke mig at blive sportsjournalist,
når jeg bliver ældre. Så jeg tænkte, det
ville være en god mulighed for mig at få lidt
indblik i, hvordan det er at være journalist.

Leder
I uge 40 stod alle folkeskoleelever i Horsens og Odder Kommune op til en anderledes skoleuge, end hvad de havde forventet. Der stod nemlig LMS Musikfestival på skemaet. Det betød
naturligvis koncerter, workshops og en masse ny viden om musik.
Mere overraskende var det dog, at det også betød venskaber og
nye fællesskaber.
Alle - lige fra borgmesteren til musikeren og folkeskoleeleven
- mærkede fællesskabet, som var det en magnet, der trak os tæt-
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... fortsat fra forsiden

KulturCrew-journalist

KulturCrew-journalist
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tere sammen. “Man kan ikke skændes, når man synger og spiller
musik,” sagde borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen,
til børneåbningen d. 1. oktober. Og vi kunne ikke være mere
enige. På redaktionen oplevede vi en festival fyldt med brede
smil, glimtende øjne og et KulturCrew, der arbejdede hårdt for at
klare hver eneste detalje. De tog ansvar og skabte fantastiske
oplevelser for både dem selv og festivalgæsterne.

Der blev danset fra morgenstunden til åbningen af LMS Musikfestival i
Horsens.

... fortsat fra s. 2

Vi håber, at I vil nyde at læse vores avis. Læs for eksempel,
hvad borgmestrene i Horsens og Odder Kommune glædede
sig mest til på festivalen, bliv inspireret af bandet Goin’ Back to
New Orleans, der bruger musikken som et fælles sprog, eller lær
hvordan Moussa Diallo Trio bruger fortællinger til at gøre deres
koncerter helt særlige. Og meget mere…

Journalistiske hilsner
Redaktionen på LMS-tidende

Redaktionen (fra venstre øverst)
Maria, Annika, Sarah-Linn, Nanna, Iben, Nina og
Frigga.
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Horsens’ borgmester:

“Man kan ikke skændes, når
man synger og spiller musik”
Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, glæder sig til dette års LMS Musikfestival. Især ser borgmesteren frem til at
opleve de mange folkeskolebørn hygge sig med musikken
Tekst og fotos: Frigga Bruun Fanø, Maria Cardinale og Nanna Bach Laursen

Odders borgmester:

“Jeg er da stolt over, at Odder
er værtskommune”
Også for Odders borgmester, Uffe Jensen, er festivalen noget at være stolt over. Da muligheden for at være værtskommune
sammen med Horsens opstod, slog Odder til med det samme.

Samarbejde bringer kommuner sammen
”Odder og Horsens kommuner har et
super samarbejde på tværs i rigtig mange
sammenhænge. Da muligheden opstod
for, at vi kunne lave LMS sammen, var vi
slet ikke i tvivl”, siger Uffe Jensen.

Musikken knytter os tættere sammen
Ifølge Peter Sørensen er der flere gode
grunde til, at musik er vigtigt i skolen.
Borgmesteren mener, at den professionelle grund er, at musikken gør os klogere,
mere kreative og trækker de gode tanker
frem i vores hoveder. Hans egen filosofi
er dog, at musikken også skaber nye
venskaber og fællesskaber.

I forberedelserne op til LMS Musikfestivalen har Odders musikskole været tovholder på det praktiske i forhold til festivalen.
En musikskole som borgmesteren er stolt
af. Uffe Jensen mener, at der er flere gode
grunde til at være medarrangør:

begge kommuner, hvor lokale musikgrupper fra Odder og Horsens også skal spille.
”Til sommer- eller nytårskoncerter med
de mange dygtige musikskoleelever, har
jeg virkelig altid nydt det høje niveau. Det
glæder jeg mig også til på LMS - og spiller
de eksempelvis Beatles, ja, så hopper jeg
nok lidt ekstra”, siger Uffe Jensen.

”Det er dels en profilering af de mange
dygtige musikelever i vores kommune og
dels også god PR for kommunen.”
Borgmesteren med journalister fra KulturCrew.

De unge bliver dygtigere gennem
musikken
For Peter Sørensen er det vigtigt, at Horsens Kommune har et stort fokus på børn
og unge, når det kommer til kultur.
“Jeg synes, det er vigtigt at lave noget,
som er målrettet børn og unge helt præcist, for det giver dem en mulighed for at
komme med kreative idéer og have deres
egen stemme” siger Peter Sørensen.

“Musikken kan skabe nye fællesskaber”, mener
borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen.
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Tekst: Frigga Bruun Fanø, Maria Cardinale og Nanna Bach Laursen
Fotos: Christian Brandt

Peter Sørensen mener, at Horsens og
Odder Kommune har ramt noget af det
rigtige, når det kommer til musikoplevelser
for børn og unge. For borgmesteren er
kommunen endnu engang i førertrøjen,
når de sammen med Odder Kommune er
værter for LMS Musikfestival 2019.

“Jeg har lagt mærke til, at når man spiller
musik eller synger, så kan man ikke skændes, og når vi ikke kan skændes, bliver
vi knyttet lidt tættere til hinanden,” siger
Peter Sørensen med et smil på læben.
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Derudover håber han, at kulturoplevelser
kan hjælpe med at skabe sociale fællesskaber og venskaber på tværs af aldre og
sociale skel.
“Jeg går rigtig meget op i, at eleverne
bliver dygtige i skolen og får nogle gode
kulturoplevelser, fordi at det er med til at
gøre dem både sociale og glade,” siger
Peter Sørensen med begejstring i stemmen.

Kommunerne samarbejder
I år blev det Horsens og Odder Kommunes tur til at være værter til LMS Musikfestivalen. I Horsens Kommune er de meget
stolte over, at den store LMS Musikfestival
bliver afholdt netop her, og de er meget
glade for at samarbejde med Odder Kommune. Borgmesteren afslutter:
“LMS Musikfestivalen er med til, at vi lærer
hinanden bedre at kende på tværs af
kommuner, så vi kan lave endnu flere ting
sammen fremover.”

Uffe Jensen har først og fremmest glædet
sig til at høre noget musik, men især har
borgmesteren glædet sig til åbningerne i

Borgmester Uffe Jensen til åbningen af LMS
Musikfestival i Horsens. Foto: Christian Brandt

Biografi: Peter Sørensen

Biografi: Uffe Jensen

Navn: Peter Sønderby Westphal Sørensen
Alder: 52 år gammel, født 25. september, 1966, Horsens
Familie: Gift med to børn
Født og opvokset: Egebjerg
Bor i: Egebjerg
Job: Borgmester i Horsens
Blev valgt som borgmester d. 7 maj 2012
Parti: Socialdemokratiet
Tidligere job: Regionshospitalet i Horsens

Navn: Uffe Jensen
Alder: 58 år gammel, født 8. oktober, 1960
Familie: Gift med to børn
Bor i: Odder
Job: Borgmester i Odder
Blev valgt som borgmester d. 6. december 2016
Parti: Venstre
Tidligere job: Politiassistent
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Band forvandler koncert til en fest
Når bandet Goin’ Back to New Orleans spiller skolekoncert, deler de hjemmelavede instrumenter ud til deres publikum for at få
gang i de unge
Tekst: Nina Phan og Sarah-Linn Sommer
Fotos: Christian Brandt

“Til vores koncerter skal det være en fest,
hvor publikum springer op fra stolene og
får lyst til at danse,“ fortæller Joakim Øster,
bassist i Goin’ Back to New Orleans, som
spillede på LMS Musikfestivalen.

Klassisk musik, som fører dig ind i historien
På LMS Musikfestivalens første dag spillede Damkapellet klassisk musik på nye
måder, der overraskede publikum.
Tekst: Annika Jensen og Nanna Laursen
Fotos: Christian Brandt

Det sagde publikum
Thomas Lybker, lærer på Egebjerg
skole, siger inden koncerten i Vor
Frelsers Kirke “Jeg glæder mig da til
og høre noget god musik.”

ANMELDELSE

Normalt hænger børn og klassisk musik
måske ikke sammen, men det ændrede
Damkapellet på den første dag af LMS
Musikfestival, hvor de spillede en fantastisk klassisk koncert i Vor Frelsers Kirke
for Egebjergskolen og Langmarkskolen.
Selvom nogle af børnene på forhånd
troede, det ville blive lidt kedeligt, fik
Damkapellet under koncerten ændret
deres mening.
Elever rejser gennem tiden med klassisk
musik
Eleverne blev taget med på en rejse fra
1100-tallet og hørte alt fra Finsk Folkemusik til Italiensk Slotsmusik. Alle lyttede til
de spændende historier, som handlede
om kvindelige komponister, og hvordan
de startede med musikken. Specielt de
mindre børn var opslugt af de mange

medrivende historier, som Damkapellet
også lavede til skuespil, der fik publikum
til at føle sig som en del af selve historien.

Efter koncerten i Vor Frelser kirke siger Frederikke, som går på Egebjerg
skole “Jeg synes, den var god.”

Damkapellet vil gøre deres publikum
opmærksomme på, at det altså ikke kun
er gode mandlige komponister, som fx Beethoven, Mozart og Bach, der var dygtige.
Der var også gode kvindelige komponister, som bare er blevet glemt igennem
tiderne.

Fakta om Damkapellet

Hvad mener redaktionen og publikum?
Alt i alt var koncerten både god musikalsk,
lærerig og gav eleverne et nyt indblik i
klassisk musik. Det eneste minus var akustikken i kirken, som ikke var så god.
Redaktionen giver Damkapellet 4 stjerner,
fordi musikken var fantastisk, men vi
havde svært ved at høre historierne.

Musikere:
Lisa Vogel på violin
Nadie Okrusko på klaver
Pauline Hogstrand på bras
Nicole Hogstrand på cello
Damkapellet blev stiftet i 2016 af
Mika Persdotter Svensson.
Hele Damkapellet består af 20
medlemmer, som enten har base i
København, Malmø eller Oslo.

New Orleans holder fest med hjemmelavede instrumenter
Goin` Back To New Orleans består af tre
bandmedlemmer, som sammen har spillet
skolekoncerter i 12 år. Til bandets koncerter kan man opleve god musik med
masser af energi, historiefortællinger, og
publikum bliver en del af New Orleansfesten. Til Goin` Back To New Orleans’
skolekoncerter har de lavet hjemmelavede instrumenter til de elever, der kommer
og ser koncerten.
“Børnene bliver inddraget i selve koncerten, fordi der skal være mere gang i den,
og det skal være en fest”, fortæller Joakim
Øster.
Bandet har blandt andet lavet spande, rør

og sodavandsflasker med ris og ærter, så
de fungerer som rasleæg. Med instrumenterne er der ingen undskyldning for ikke
at deltage.
Fra dovenskab til åbne dansemus
Til Goin` Back To New Orleans-koncerterne ved man aldrig, hvad der kommer
til at ske - heller ikke bandet selv. Goin`
Back To New Orleans har valgt at spille for
udskolingen, fordi de spiller på engelsk,
og derudover mener de, at de kan skille
sig ud fra de mange bands, der spiller for
indskolingen. De oplever tit, at elever fra
udskolingen er indelukkede, og det tror
de, de kan hjælpe med.

grundlagde bandet og deres rytmiske stil.
Her mødte Joakim Øster Gregory Boyd,
der i dag er lead vokal i bandet. Det er
også her bandets rytmiske stil stammer
fra.
“I New Orleans oplevede jeg, at musikken
bandt folk sammen, fordi den er et fælles
sprog. Det vil vi gerne føre videre til vores
skolekoncerter”, afslutter Joakim Øster.

“Udskolingen er ofte lidt generte. Derfor
tænker vi, at det er godt, at vi har vores
tilbud til dem, så vi kan tvinge dem til at
komme op fra stolene og være lidt med”,
fortæller Joakim Øster.
Musikken binder folk sammen
Det var en studietur til New Orleans, der

Bandet Goin’ Back to New Orleans ønsker, at
deres koncerter skal være en fest.
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Musikalsk fortællingsmagi
skaber stor glæde for børn
Den første dag på LMS Musikfestivalen optrådte Moussa Diallo Trio med spændende fortællinger og medrivende musik, som
bragte børnene masser af glæde.

“Det er vigtigt, at vi deler musikalske
fortællinger, fordi det bringer os tættere
på hinanden”, siger Moussa Diallo, som
er forsanger og bassist i bandet Moussa
Diallo Trio.

Koncerten skifter mellem fortællinger,
sange og danse. Børnehaveklasserne, der
er mødt op som publikum, er i begyndelsen lidt nervøse, men ender med at
hoppe, flyve, lege dyr, klappe, synge og
tromme gennem hele koncerten.
Den gode stemning smitter
For Moussa Diallo Trio giver det stor
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Der er ingen hæmninger, når
man er til koncert med Defecto
På LMS Musikfestivalens anden dag overtog Defecto Håndværkerforeningen i Horsens, hvor de med to koncerter blæste deres
publikum omkuld.
Tekst: Nina Truc Phan og Frigga Bruun Fanø

Tekst og fotos: Nina Truc Phan og Sarah-Linn
Sommer

Børnene tager på tur med Cirkeline og
Coco
Til koncerten deler Moussa Diallo Trio
en fortælling om Cirkeline og hendes
afrikanske veninde Coco. Sammen med
publikum tager de på en rejse til chokoladeland for at finde næsehornet Osvalds
mor.
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Moussa Diallo Trio fylder deres koncerter med spændende fortællinger og medrivende musik.

glæde at se, hvor glade børnene bliver,
når de er til bandets koncerter. Den gode
stemning og glæden giver dem energi til
festivalens øvrige koncerter - noget som
Moussa Diallo Trio har glædet sig meget
til.
“Det er en fantastisk oplevelse at spille
på LMS. Vi har glædet os til at møde en
hel masse børn og nye kollegaer i form
af de andre musikere, der er med. “, siger
Moussa Diallo, mens bandets resterende
medlemmer nikker.

En fælles yndlingssang
Når Moussa Diallo Trio skriver ny musik,
glæder de sig til at give det videre til
deres publikum. I mødet finder de nemlig
deres yndlingssange:
“Børnenes favoritsange bliver også vores
- for når de er glade for en sang, bliver vi
automatisk også glade for den,” fortæller
Moussa Diallo.
Moussa Diallo Trio spillede i alt 10 koncerter på dette års LMS Musikfestival.

Stilhed før stormen. De to unge KulturCrew-drenge går på scenen for at byde
velkommen til endnu en koncert til LMS
Musikfestival. En stille hujen får bandet
Defecto på scenen. De er klar. Røgmaskinerne går igang, og scenen er sat til en
ægte rockfest. Koncerten starter på en stille og rolig måde, men lidt efter lidt stiger
både lydniveau og energien hos publikum. Det skal være vildere og vildere.
Defecto spiller heavy-metal og fortæller
historier fra deres barndom om at føle sig
udenfor. Gennem deres koncert prøver de
at fortælle børnene om genren heavymetal, og om hvor vigtigt det er at turde
at være sig selv med, hvad end man har
lyst til.
Publikum kan ikke få nok
Uden hæmninger slipper publikum kontrollen, og de søde folkeskoleelever forvandles til et ægte rock-publikum. Forrest
i højre side af publikummet sker der noget
helt særligt. En skov af arme er konstant i
vejret og bevæger sig i takt med musikken. Med hårkast og vilde rock-håndtegn
er de med Defecto hele vejen.
Koncerten er ved at nå sin afslutning,

og publikum er i det helt rette heavymetal-humør. Da forsanger Nicklas Sonne
annoncerer, at det nu er sidste nummer
lyder et kæmpe “ØV!” fra hele salen. De
kan ikke få nok. Det bliver også tydeligt,
da sangen ender, og alle vil have ekstra
nummer. Der er dog ikke noget at komme
efter, for nu er Defecto færdige for i dag,
og eleverne går derfra i godt humør.

Defecto skabte en ægte rockfest, da de spillede
på LMS Musikfestival. Bandet har også spillet
koncerter på meget størrer scener. Foto: Arkivfoto fra www.defecto.dk.
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En dag med 4. klasse på LMS
Musikfestival
På dag to til festival i Horsens var 4. klasse fra Gedved Skole rundt til forskellige workshops og koncerter. Det var en dag fyldt
med hygge, energi og klassefællesskab.

Børnene glæder sig og kan ikke vente på
at få fat på trommerne, der ligger rundt
omkring. De løber mod dem og begynder
at tromme så meget, at gulvet ryster. Både
børn, voksne og KulturCrew deltager aktivt i de forskellige lege, og Jesper Falch

har en god humor, som danner en sjov
stemning i salen. Det motiverer eleverne
til at være endnu mere aktive. Tiden går
alt for stærkt, når man har det sjovt, og
pludselig skal eleverne videre i deres
program.
Fortnite-danse får grin frem i børnenes
ansigter
Efter en tur forbi hiphop på Ungdomsskolen og en tur i Bytorv Horsens’ legeland
er det blevet til tid at opleve ‘Bach in the
Street’ på Horsens Ny Teater. ‘Bach in the
Street’ består af Maele Sabuni, der danser
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Voxpop med eleverne
Hvad synes I om Jesper Falchs workshop?

Hvad tror I, der kommer til at ske til koncerten med Bach in the Street?

Hvad var det fedeste ved koncerten
med Bach in the Street?

“Vi synes, at det var virkelig sjovt”
Aja og Simone

“Jeg tror, at der kommer meget dans og
musik.”
Sarina

“Jeg kunne bedst lide, da de dansede,
og jeg kunne også lide ham med violinen.”
Kinichsia

“Jeg synes, at det var hyggeligt”
Amina

Tekst og foto: Sarah-Linn Sommer, Maria Cardinale og Nanna Laursen

Stomp-show får gulvet til at ryste
Der høres larm og musik fra lokalet på
Kulturstationen til LMS Musikfestival 2019,
hvor musiker Jesper Falch laver et fantastisk, børnevenligt stomp-show med et par
klasser fra Gedved Skole - heriblandt 4.
klasse.
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“Vi glæder os til at høre noget god musik
og se dans.”
Amina og Silje

moderne streetdance, og Semmy Stahlhammer, som er klassisk violinist. Sammen
trækker de elementer fra børnenes hverdag frem i deres optræden, så det bliver
endnu sjovere for dem at se.

“Vi synes, at det var godt og sjovt”
En gruppe piger
Hvad var det fedeste ved Jesper
Falchs workshop?

Hvad synes du om koncerten med Bach
in the Street?

Så snart de to mænd går på scenen, har
de børnenes fulde opmærksomhed. Smil
og latter fylder rummet og kommer især
frem, da Maele viser danse fra spillet
Fortnite.

“Jeg synes, at det fedeste var, at vi
skulle bruge kroppen”
Amina

“Den var spændende og god.”
Kinichsia

Efter koncerten takker 4. klasse af for en
anderledes skoledag fyldt med hygge,
energi og klassefællesskab.

“Vi synes helt klart, at det var sjovest, da
vi skulle tage en spand på hovedet.”
Aja og Simone
“Jeg synes, at det fedeste var at spille
på trommerne.”
Isabella

“Da han dansede Fortnite-dansen”
Sebastian
“De var rigtig dygtige til at danse.”
Marcus

“Jeg kunne godt lide den, den var god.”
Sebastian
“De var gode til at danse.”
Isabella
“Det var bare rigtig godt.”
Marcus

Tidligere festivalarrangør besøger Horsens og
Odder til LMS Musikfestival
Oliver Jon Christensen fra Sønderborg Kommune var med til at afholde LMS Musikfestival i 2017. Nu besøger han festivalen i
Horsens og Odder og synes, at det er fantastisk, at flere får samme oplevelse.
Tekst og foto: Annika Hagen Jensen

Oliver Jon Christensen var én af de ansvarlige til LMS Musikfestival i Sønderborg
i 2017. I år er han med igen, men denne
gang som gæst. Han får derfor mulighed
for at nyde en hel masse forskellige koncerter uden at skulle tænke på, om han nu
fik dobbelttjekket det hele.
“Jeg synes, at det er en fantastisk idé at
lave en musik -og kulturfestival i kommunerne, så skolebørn får mulighed for at få
en anderledes slags undervisning,” siger
Oliver Jon Christensen.
4. klasse fra Gedved Skole nyder klassefællesskabet foran Horsens Ny Teater.

Det magiske øjeblik
Oliver Jon Christensen glæder sig over,

at festivalen nu er nået til Horsens. For
ham handler LMS nemlig om at ramme så
mange børn som overhovedet muligt:
“Musikfestivalen giver mulighed for, at
rigtig mange børn får en god oplevelse.
Nogle gange opstår der endda magiske
øjeblikke, hvor kulturoplevelsen ændrer
noget for eleverne, siger han.

Oliver Jon Christensen var én af de ansvarlige til Musik- og Kulturfestivalen LMS i
Sønderborg i 2017
... fortsætter på s. 12
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“Jeg synes, at KulturCrew giver rigtig god
mening, fordi det er et uformelt læringsmiljø i stedet for at sidde på skolebænken.
Det er et kæmpe ansvar, men også et
ansvar, vores unge fortjener,” siger Oliver
Jon Christensen.

Side 13

Band: “Vi er ikke
verdensstjerner, men lykkelige”

... fortsat fra s. 11

Oplevede KulturCrew på tæt hold
Én af Oliver Jon Christensens arbejdsopgaver i Sønderborg er at stå for
KulturCrew, der giver unge mennesker
mulighed for at være med til at formidle
kulturen.

1.-3. oktober 2019

Han har derudover oplevet på tæt hold,
hvilken effekt KulturCrew har på eleverne.
I 2017 var hans egen datter nemlig en del
af holdet.
“Hun syntes, det var hårdt, men sagde
også, at hun lærte rigtig meget af det. I
starten var hun meget i tvivl, om det nu var
det rigtige, hun havde valgt, men hun har
haft rigtig meget glæde af det - også efterfølgende”, siger Oliver Jon Christensen.

Martin Baltser med band spillede i år på LMS Musikfestival. Bandet er enig om, at de ikke behøver at være kendte for at
spille god musik.
Tekst og foto: Iben Ravn og Annika Jensen

Fra en lille flække i Sønderjylland kommer
sanger og sangskriver Martin Baltser. I dag
har han base i Aarhus, og herfra skriver
han sin musik. Musikken tager han med
sig, når han sammen med sine tre bandmedlemmer turnerer hele Danmark rundt
med deres skolekoncerter. Martin Baltser
og resten af bandet spiller for andet år i
træk skolekoncerter gennem Levende
Musik i Skolen.
En start i Berlin
Det hele startede med, at Martin Baltser
flyttede til Berlin for at finde sig selv og
modet til at spille sin musik for omverdenen.
Martin Baltser med band spiller koncert i Skanderborg.

“Jeg har aldrig rigtig turde at spille min
egen musik, men her opdagede jeg, at
det var for fedt at skrive min egen musik,”
fortæller Martin.

Børnene syntes, flashmobben var rigtig sjov.

Børnene sang en særlig LMS-sang midt i Kvickly.

Mellem kølediske og steaks
udbryder fantastisk sang

På tredje og sidste dag på LMS Musikfestival brød 0.-3. klasse fra Hou Skole ud i sang midt i Kvicklys køleafdeling.
Tekst og foto: Nina Truc Phan og Nanna Laursen

Mellem kød og kølediske i Kvickly i Odder
går børn rundt fra Hou Skole. De handler,
ligesom man normalt gør, tager næsten
alt, hvad de kan få fat i ned fra hylderne.
Pludselig begynder en kvinde at synge:
”Levende musik i skolen, det betyder
LMS.” Flere og flere af børnene begynder
at synge med, og til sidst mødes de alle
omkring køledisken og danner et kor.

En flashmob er en form for overraskelse
i offentligheden, som ingen kender til udover dem, der laver den.

Børn overrasker kunder i Kvickly
Som en del af LMS Musikfestivalen skal 0.3. klasse fra Hou Skole lave en flashmob.

En kvinde, der er i gang med at købe ind,
standser op og beundrer deres sang. Hun
bliver stående til sangen slutter. “Jeg blev

Da eleverne begynder at synge i Kvickly,
ser de handlende lidt overraskede ud. En
medarbejder kigger med et lidt underligt
udtryk i ansigtet, da hun ikke vidste noget
om flashmobben.

Han tog retur til Danmark med rygsækken fuld af inspiration og ideer. Her fandt
han frem til tre fantastiske musikere: Sune
Pors, Thomas Friis og Jonas Kardyb og
spurgte, om de ville være med til at spille
i band med ham. De mødtes, spillede
noget af Martins musik og har siden den
dag været i band sammen.
Musikken opstår fra et lille ord
Sangene opstår som regel, når Martin
Baltser finder noget, han synes er finurligt
og som fanger hans opmærksomhed.

“Hvis der er et lille sjovt ord, jeg ikke lige
kender, så mærker jeg lidt efter, og så
kommer der tit en hel sang ud af det,”
siger han med et smil.
Når teksten er skrevet, får resten af bandet et opkald, og sangen bliver indspillet med musik. Men bare fordi, sangen
er indspillet, betyder det ikke, at den er
færdig. Martin tager den indspillede sang
med hjem og klipper i lyden, så den bliver
helt anderledes.
“Så kommer Martin ned i øvelokalet med
sin computer og spiller sangen for os, og
så lyder det som noget helt andet,” fortæller Sune Pors.

meget overrasket, da jeg hørte sang lyde
gennem hele Kvickly. Det var en meget
glædelig oplevelse, som jeg ikke havde
forventet,” fortæller hun.

Bandet bliver aldrig helt som Beyoncé
Bandets formål har aldrig været at blive
kendte, men derimod at spille noget fedt
musik for andre.

Flashmobs giver børn glæde
Efter flashmobben er børnene lettede og
glade. De syntes, det var sjovt, at lade
som om de handlede men også at synge
midt i Kvickly. Hvis de får muligheden, vil
de meget gerne være med til endnu en
flashmob - og overraske intetanende mennesker, der går rundt i deres egne tanker.

Det er Martin Baltser,
der skriver sangene til
bandet. Inspirationen
opstår ofte, når Martin
falder over noget
finurligt,

“Det er jo bare fedt at spille musik, så jeg
tror ikke, at der er nogen af os, der gør det
for at blive kendte,” siger Jonas Kardyb.
“Nej, vi bliver nok aldrig helt Beyoncé,”
tilføjer Martin Baltser grinende.
Bandet spiller skolekoncerter for udskolingen, fordi de synes, det er fedt at spille for
de unge, da de er ærlige, og man slet ikke
er i tvivl, hvis de er stået af. Bandet forventer ikke, at publikum får noget specifikt
ud af koncerten, da hver elev oplever
koncerterne forskelligt. Det vigtigste for
Martin Baltser er til gengæld, at eleverne
får en god oplevelse.
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Harmoniske strygere og
bevægende vokal åbnede
YAMsession 2019
Åbningen af YAMsession 2019 satte en
helt særlig stemning af intimitet, fællesskab og glæde for musikken
Tekst: Frigga Bruun Fanø
Fotos: JM International

På scenen står fire mikrofoner og en
guitar. De fire musikere sidder spændt
i hvidt fra top til tå på bagerste række,
imens publikum kommer ind i salen med
et smil på læben og hilser på hinanden.
Kvindernes høje hæle klikker mod det
hårde trægulv og høres tydeligt igennem
snakken. Den officielle åbning af dette
års YAMsession, der er en international
konference for musikere med fokus på det
unge publikum, er i gang.
Talere sætter fokus på musik i
folkeskolen
Internationale musikere, foreninger og
frivillige er samlet for at skyde YAMsession 2019 i gang med musik og taler på
engelsk. Gennem åbningen er der fokus
på vigtigheden i at sprede musik ud til
skoleelever, og det bliver tydeligt, at Skandinavien er nogle af dem, der går forrest,
og at YAM arbejder for at bringe musik og
kultur ind i børns liv.

KulturCrew-elever ledte publikum gennem aftenen, der både bød på prisuddelinger og koncert. Fotos: Christian Brandt

YAMawards 2019 fejrede
storslåede produktioner for det
unge publikum

Who Killed Bambi og Ida Wenøe giver koncert under åbningen af YAMsession 2019

Tirsdag den 1. oktober blev der afholdt YAMawards på Fængslet i Horsens. Her blev internationale bands, der specialiserer sig i
musik til det unge publikum, hyldet med priser

Det voksne publikum gør som børnene
De fire hvidtklædte kvinder træder på scenen med deres instrumenter.
“I er nok de ældste børn, vi har spillet
for i dag - og I sætter jer bagerst, præcis
ligesom de gør”, starter en af kvinderne
grinende.
På den note rykker publikum sig fnisende
op foran, og koncerten går i gang. Det

er gruppen ‘Who Killed Bambi og Ida Wenøe’, der spiller. Med guitar, cello, violiner
og vokal skaber de med det samme en
helt særlig stemning i lokalet. Musikerne
skaber en meget intim og behagelig
følelse i kroppen, og deres sange giver én
lyst til at lukke øjnene og lade sig forsvinde væk i musikken.
YAMsession samler professionelle fra
hele verden
Matt Clark fra JMI, Jeunesses Musicales
International, glædede sig over, at YAMsession 2019 nu var i gang.
“Åbningen af YAMsession er altid vidunderlig for her samles den internationale
YAM-familie. Vi er professionelle, der
arbejder i over 20 lande for at højne kvaliteten af musikproduktioner til unge mennesker og børn. YAMsession er den ene
gang om året, hvor vi samles for at lære,
fejre og udvikle på dette livsvigtige stykke
arbejde,” siger Matt Clark efter åbningen.
Efter koncerten går folk glade ud af salen.
Klar til tre dage med god musik, samvær
med kollegaer og en masse fede
oplevelser.

Tekst: Sarah-Linn Sommer, Maria Cardinale og Nanna Laursen
Fotos: Christian Brandt

De sidste gæster finder deres pladser, og
der kommer lige så stille ro i salen. Alle
stole er fyldte, og de to unge værter fra
Kulturcrew, Maya og Lærke, træder op på
scenen. De modtager et kæmpe bifald.
Det farverige lys, der løber langs væggene, giver en festlig stemning - både på
scenen og blandt publikum. De to piger
byder velkommen og præsenterer med
nervøse, men sikre stemmer dette års
nominerede artister.
Vinderne overtager spotlyset
Som aftenen forløber træder vinderne af
dette års YAMawards - Young Audience
Music Award - skiftevis op på scenen
med stolte smil på læben, imens publikum
klapper og jubler. De forskellige vindere
er overraskede og glade, når de står med
deres præmier og buketter i hænderne.
Aftenens vindere er kåret af en jury, der
hovedsageligt består af medlemmer fra
JMI, Jeunesses Musicales International.
Musik der gør indtryk på publikum
Musik skal man ikke snydes for, når det

kommer til YAM. Det kvindelige ensemble
‘Damkapellet’ er aftenens første musikalske indslag. Deres klassiske, smukke
musik der hylder kvindelige komponister, bryder kontrastfuld med de hårde
betonvægge i Fængslet og skaber en helt
særlig stemning i salen.
Da YAMawards er ved at nå sin ende, er
det blevet tid til aftenens andet og sidste
musikindslag. Gruppen ‘Den Gode, Den
Dårlige og Den Helt Utroligt Grimme’
træder på scenen og publikum er med
fra start. Gruppens folkemusik får straks
publikum til at rocke med. En fod vipper i
mængden til rytmen af musikken, og lidt
efter lidt vipper de mange fødder i takt
under stolene.
Kristoffer Nybye, Kim Nyberg og Adam
McKenzies smittende humør og små
musikalske detaljer er en stor succes i
salen, der får både smil, grin og dansende
skuldre frem blandt publikum.
Den festlige aften slutter med prisen “Best

Small Ensemble”, der blev vundet af Gabor Vosteen med “The Fluteman Show”.
De to KulturCrew-værter træder igen op
på scenen for at afslutte og sende deres
publikum glade ud i aftenen.

Vindere til YAMawards
2019
Best Participatory project:
Agreed, Storbritannien
Public Choice Award:
Thelonious, Belgien
Best Opera:
Romeo`s passion, Tyskland/Sydafrika
Best Large Ensemble:
Copper and Skin, Belgien
Best Small Ensemble:
The Fluteman Show, Tyskland
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Blind musiker følger sin drøm
Lou B. inspirerede publikum til at følge deres drømme, ligesom han selv har gjort på trods af sit liv med De Morsier syndrom
Tekst og foto: Iben Ravn

ANMELDELSE
Onsdag den 2. oktober spillede den
talentfulde Lou B. på Horsens Ny Teater
og overraskede os alle med en sjov og
pragtfuld koncert. Mange blev rørt gennem koncerten, og især til nummeret ‘I’m
in love’, som han fremførte for sin kæreste,
var der nogle, som fældede en tåre.
Man kan gøre, hvad man vil
Den 20-årige Lou B. lider af et handikap
kaldet De Morsier syndrom, som bl.a. gør,
at han næsten ikke kan se. Det glemmer
publikum dog fuldstændigt, når han synger, beatboxer og spiller klaver, som om
han var i en helt anden verden.
Gennem koncerten er Lous far ved hans
side og fortæller publikum hans historie
og om livet med De Morsier syndrom. Vi

Lou B. giver koncert
på Horsens Ny Teater.
Med sig på scenen
havde han sin far.

lærte blandt andet, at Lous hjerne tænker
i kreativitet og følelser frem for rationelle
beslutninger, og det er netop den evne,
der gør ham til en dygtig musiker.
Hvad mener redaktionen og publikum?
På trods af en sprogbarriere syntes vi, at
det var en helt fantastisk oplevelse. Det
var ikke blot en koncert, men også en
fortælling om Lou B’s liv og anderledes
evner. På redaktionen sidder vi tilbage
med en følelse af, at selvom der er modgang i livet, er det stadig muligt at følge
sine drømme.

Esben Kronborg spiller dansk til
LMS Musikfestival
Den horsensianske musiker Esben Kronborg er vært på en LMS-workshop, hvor elever lærer hans nye danske sange, så
de kan optræde med dem på Spil Dansk Dag 2019
Tekst og foto af redaktionen

Musiker Esben Kronborg håber, at hans
workshop på LMS Musikfestivalen bliver
en form for tovejskommunikation, hvor
både han selv og børnene har et ansvar
for, at det bliver sjovt.

primært spiller i Danmark.
“Jeg synes bedre, at jeg kan fortælle mine
historier på dansk”, siger musikeren.

“Jeg kan stå på scenen og syntes, at jeg
har en fest, men hvis publikum ikke er
klar på det samme, så er det jo ikke sjovt,”
fortæller han ærligt.

Da Esben Kronborg var i sine tidlige
20’ere, var han med til at lave et band.
Efter det sang og spillede han i alt fra
rock- til bluesbands, men for omkring syv
år siden besluttede han sig for at synge
solo.

Vejen til at blive solosanger
Esben har for nyligt udgivet sit første
danske album efter en lang periode med
engelske sange. Han mener selv, at det
er fjollet at synge på engelsk, når han

“Nu ville jeg være chefen,” siger Esben
Kronborg. Men bare fordi man selv er chefen, er det ikke altid lige sjovt. “Hvis noget
går galt, er der ikke andre end mig selv at
give skylden,” fortæller han.

Esbens travle hverdag
Lige nu har Esben Kronborg nok at se til,
da han udover sin karriere som musiker
også er i gang med at renovere hus og
passe sine tre piger på 4 år, 7 år og 8
år. Til hverdag spiller og skriver musik,
og derudover underviser han elever på
Horsens Musikskolen i sangskrivning og
guitar.

Gospel Sisters spiller glædens musik
Gospel Sisters optrådte torsdag den 3. oktober på Vestskolen i Odder med deres imponerende gospelshow. Her skabte de et
fedt show og en god stemning.

Gospel får glæden
frem i eleverne, og det
var noget af det, der
tiltrak Gospel Sisters til
genren.

Tekst: Sarah-Linn Sommer og Iben Ravn
Fotos: Christian Brandt

“Man kan godt opleve, at der er nogle
stykker mellem publikum, der er sure eller
kede af det, men når musikken begynder,
kommer der altid et lille smil på deres
læber,” siger Linda Andrews fra Gospel
Sisters.
Gospel Sisters er et band bestående af
Susanne Wiik Kalvåg, Annette Wiik Vesterager, Kristoff Jasik og Sabina Mathew,
som synger gospel for børn og unge til
skolekoncerter. Til koncerten på Vestskolen havde de sangerinden Linda Andrews
med. Det gør de, fordi de oplever, at gospel er glædens og kærlighedens musik.
Gospel får glæden frem i eleverne
Alle sangerne i Gospel Sisters blev tiltrukket af genren, fordi den spreder glæde:
“Gospel handler om det kristne budskab,
hvor det der er fokus på at være trofast,

kærlig og en god ven,” siger Susanne Wiik
Kalvåg, og Sabina Mathew tilføjer: “Vi har
brug for at skrue op for varmen og kærligheden i verden, og gospel handler om at
opmuntre og at være der for hinanden.”
Gospel Sisters startede for 25 år siden og
har netop fejret deres jubilæum.
Budskaberne smitter publikum
Til koncerten var selv det yngste publikum
ellevilde. De klappede, knipsede og gav
high fives til bandet. Bandet arrangerede
de sejeste sangkonkurrencer, og børnene

var rigtig glade for det. Det er lige sådan,
Gospel Sisters helst vil have det, når de
optræder:
“Det bedste ved at optræde er at inspirere elever til at synge og så opleve,
hvor glade de bliver,” siger Susanne Wiik
Kalvåg.
Da koncerten slutter, klapper hele publikum og plager om et ekstranummer.
Det giver Gospel Sisters naturligvis med
glæde.
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LMS Musikfestival 2019 i
billeder
Fotos: Christian Brandt

Musik samler og forener. Det gælder også på tværs af kommunegrænser, hvor Horsens Kommune og Odder Kommune
d. 1.-3. oktober i fællesskab var værter for LMS Musikfestival 2019. Dette er et udpluk af de mange skønne øjeblikke, der
opstod under festivalen.
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Bandet HeartBeat fik elever til
at lave fantastiske bodyrytmer
Med sjove bodyrytmer og rap levede musikgruppen Heartbeat op til deres navn, og mellemtrinnets forventninger, da de skabte
en fest ved at spille musik på egne kroppe
Tekst: Maria Cardinale og Annika Jensen. Fotos: Christian Brandt

ANMELDELSE

Heartbeat består af tre unge mænd, der
spiller rytmer på deres egne kroppe og
laver musik ud fra en masse forskellige
ting. På den sidste dag af LMS Musikfestival spillede Heartbeat for elever på mellemtrinnet i Odder. Eleverne var vilde med
de forskellige måder at spille på, og både
børn og voksne deltog aktivt i de mange
forskellige rytmer.
Heartbeat får elever til at spille
bodymusik
Børnene løber ind i hallen og bliver
modtaget af gruppen Heartbeat. Med
deres sjove, velarrangerede og lidt svære
program har de en fest med børnene.
Bodyrytmerne er hverken svære eller
komplicerede, da Heartbeat deler det
hele op i små rytmer og steps, som er
nemme at følge med i. Eleverne fra mellemtrinnet får ikke kun lavet aktivt body
musik, men de får også mulighed for at se,
hvordan man kan lave musik, når det ikke
er på instrumenter.
Hvad synes redaktionen og publikum
om koncerten?
Under koncerten blev der lavet en masse
klap, rytmer og slag, og alle havde det
sjovt. Heartbeat formåede at bevare roen
over de mange mennesker, så alle havde
plads til at kunne have det sjovt og øve

Fakta om HeartBeat
HeartBeat har eksisteret siden
2009 og består af medlemmerne
Nils Antonio Kløvedal (39 år),
Søren Brandt Monberg (33 år) og
Morten Brandt Monberg (28 år).
De spiller rytmisk stomp.

rytmerne på samme tid. Det, synes vi, var
fantastisk. Heartbeats koncert var super
humoristisk med masser af aktivitet og
glade ansigter.
På baggrund af dette og de mange smil
og gode kommentarer, vi fik efter koncerten, har redaktionen valgt at give Heartbeat fem stjerner.
Hvad forventer I af koncerten?
“Vi forventer, at der kommer en hel masse

fedt musik,” er en gruppe drenge enige
om.
Hvad synes I om koncerten?
“Jeg synes, at det var kreativt og godt,
fordi at koncerten fortalte en historie,”
siger Nanna og nogle piger.

Til koncerten med HeartBeat var både børn og
voksne selv være med til at lave rytmer

