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LMS og Roskilde Kommune byder velkommen til

Musik i Tidende
Af Karen Lund, redaktør
I godt en måned har vi øvet, skrevet,
lært, grinet, bandet og kæmpet for at få
denne første udgave af Musik i Tidende,
LMS’ spritnyt festivalavis på gaden.

Som redaktør er det mig derfor en
stor glæde at præsentere den nye avis
og ikke mindst redaktionen, som består
af otte friske elever fra Østervangsskolen, Sct. Jørgens Skole og Lynghøjskoen.
Sammen med mig har de den forgan-

ne måned trænet og forberedt denne
festival og de journalistiske opgaver,
de har meldt sig til at løse.
Som et helt nyt initiati har LMS –
Levende Musik i Skolen nemlig besluttet
at have en levende festivalredaktion,
som vil interviewe, tage billeder, observere og anmelde under Musik i Tide
Festival 2011.
Så tag godt imod dem, hvis du møder et par unge journalister på din vej
- og tag godt imod denne avis, som de
har lagt så mange kræfter i.
I ønskes en rigtig god festival af
hele redaktionen.
Seks af de otte festival-journalister
sammen med redaktør Karen Lund
bagest til højre.
Sofie Sille Sonne nederst til højre
valgte undervejs i forløbet at takke nej
til at deltage ved festivalen.
Foto: Andreas Brandrup Elkjær

Alberte Garfield Schack, 15 år

Anna Sværke Jensen, 14 år

9. klasse på Lynghøjskolen

8.x på Sct. Jørgens Skole
Af Rebecca Dalsgaard Hansen

Kathrine Natalie Vangslev, 15 år
9. klasse på Lynghøjskolent
Af Kathrine Vangslev
Af Alberte Garfield Schack
Alberte meldte sig til kulturcrew, da hun
synes det lød meget sjovt og interessant, og fordi hun gerne vil være med til
at ændre kulturforholdene på skolen.
Alberte vil gerne ændre forholdene
fordi hun synes, der aldrig er blevet
gjort så meget ud af det.
Alberte har altid interesseret sig
meget for musik, og lytter gerne til forskellige musikgenre, så KultuCrew var
også en åben mulighed for at få mere
musik ind i sin hverdag.

Kathrine meldte sig til KulturCrew, fordi
det lød spændende, sjovt og for at
prøve noget helt nyt.
Da hun ikke har engageret sig særligt meget i skolen før var det her en
chance, både for at lære noget nyt og
høre musik samtidigt.
Hun har glædet sig til at møde nye
mennesker og at opleve en journalist
hverdag, ”på den fede måde,” siger
Kathrine.

Anna syntes ikke, at der var nok kultur
og musik på hendes skole, derfor
meldte hun sig til KulturCrew.
Hun håber, at hun derfra kan være
med til at hjælpe skolen med at engagere sig mere i kultur.
Hun forventer at få mange fede oplevelser for eksempel gode og anderledes koncerter på skolen.
Hun håber også at få flere ture, som
for eksempel den,
der gik til Roskilde
Festival (kursusdag i sommers for
KulturCrew. Red.).
Hun kan godt
lide musik og kan
bedst lide pop og
rock.
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Dana Ahmad, 15 år
9.c på Østervangsskolen
Af Dana Ahmad

Tanja Baunsgaard Hansen, 14 år
Sct. Jørgensskole 8. X
Af Sofie Sille Sonne
Tanja vil gerne være med i KulturCrew,
fordi hun synes, at det lyder spænende,
og hun vil gerne prøve noget nyt.
Tanja meldte sig til som journalist,
fordi hun altid gerne har villet være
journalist, og nu får hun endelig muligheden for at se, om det er noget, som
hun synes er interessant.
Hun vil også gerne være mere engageret i skolen, og det tror hun KulturCrew vil hjælpe på.

Dana har tilmeldt sig til KulturCrew,
da hun syntes, det lød spændende og
interessant.
Kurset også kan hjælpe
hende med at opfylde nogen
fremtidsdrømme, som er at
blive journalist og nyhedsoplæser.
”Samtidigt er det også en
bonus at få lov til at høre og
arbejde med etnisk musik,
da det ikke er noget, jeg
hører hver dag. Nogen af de
kunstnere, jeg glæder mig til
at høre, er Deodato Siquir, Lilyphone, og
Lap Top, da de alle sammen laver unik

Rebecca Dalsgaard Hansen
14 år
8.y på Lynghøjskolen
Af Anna Sværke Jensen

Anna Staal, 14 år
8.x på Sct. Jørgens Skole
Af Malte Eslau
Anna valgte at blive KulturCrew, fordi
hun syntes, det lød spændene, og hun
vil gerne blive mere engageret i skolen.
fHun glæder sig til festivalen, hvor
hun skal være journalist for en stund.
”Man for lov til at lege voksen,” siger
Anna.
Hun ser også frem til at øve sig i at
tage mere ansvar.
KulturCrew er et projekt, der skal
give eleverne ejerskab og ansvar i
forhold til skolens kulturelle
arrangementer.
Interesseret i at høre mere?
Henvend dig i festivalens infostander på Gimle.

Malte Eslau, 14 år
8.x på Lynghøjskolen
Af Anna Staal
Malte ville gerne være kulturpilot, fordi
det lød sjovt, og så ville han gerne høre
ny og anderledes musik.
Han meldte sig egentlig som
”vært”, en person, som tager sig af
musikerne, som kommer på skolen,
men blev spurgt af skoleinspektøren, om han ville være journalist, og
det er han godt tilfreds med.
Han glæder sig til at skulle

og magisk musik,” siger Dana.
Dana mener, at det sjove ved at
være deltager i KulturCrew-kurset er
møderne. Hun kan lide at være sammen
med nye mennesker, grine men samtidigt lære.
Én af grundende til hun tilmeldte sig
holdet, var for at forbedre
kulturen på hendes egen
skole, ved at presse flere
koncerter ind på skolen og
selv være med til at arrangere koncerter med nogle
anderledes musikere, da det
kan give en anden stemning.
Hun håber, de andre
elever på skolen bliver inspireret af hendes indsats og
selv deltager i det her kursus, efter hun
er gået ud af skolen.

Rebecca meldte sig til KulturCrew, fordi
hun syntes, det lød meget spændene og
interessant.
’’Jeg vil gerne gøre noget godt for
min skole og mine venner,’’ siger Rebecca, der ikke synes, der blev gjort nok
ud af de koncerter, der er på hendes
skole.
Rebecca meldte sig også til KulturCrew, fordi hun gerne ville lære at være
selvsikker og stole på noget mere på
sine egne evner.
Rebecca meldte sig også til for at
lære noget mere om at være journalist
og om at skrive, fordi hun måske vil
være journalist i fremtiden.

interviewe både små og store børn,
og høre deres mening og reaktion på
musikken og han glæder sig også til at
møde musikerne.
”Jeg kan li’ alt musik, lige fra blues
til rock, bare lige undtagen opera” siger
Malte.
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Mere musik til skoleelever
Fra den 2.- 4. oktober afholdes
”Musik i Tide festivalen” i Roskilde. Det er niende gang festivalen afholdes
Af Rebecca Dalsgaard Hansen
”Vi vil gerne vise skoleeleverne noget
musik, der er anderledes end det, de
hører i radioen,” siger Ebbe Høyrup,
koncertdirektør i LMS. Det er derfor
han og LMS gerne vil gøre folk opmærksomme på skolekoncerter. Det hjælper
Musik i Tide Festival med.

Historiens største
Festivalen bliver i år afholdt i Roskilde
spredt ud på 13 spillesteder i byen.
”Festivalen i år er endnu større, end
den nogensinde har været før.” siger
Ebbe Høyrup.
Ved sidste års festival i Skanderborg
blev der spillet 100 koncerter. I år vil

der være 120 koncerter.

Eleverne hjælper
Størrelsen er ikke det eneste festivalen
i år skiller sig ud med. Noget helt nyt
er nemlig Kultur-Crew, der er en gruppe
elever fra skoler i Roskilde Kommune,
som skal hjælpe med festivalarbejdet.
De skal for eksempel være værter ved
koncerterne.
”Vi er glade for projektet, og håber
at KulturCrew-projektet vil gøre elverne
mere interesserede i skolekoncerterne,”
siger Ebbe Høyrup.
Deltagerne vil for eksempel møde
Roskildes KulturCrew, når en elev fra
crewet præsentere kunstnerne.

Mange genrer
Udover skoleelever kommer der også
repræsentanter fra forskellige kommuner.
Festivalen er nemlig et udstillings-

vindue for de lærer, der skal vælge
hvilke musikgrupper, de gerne vil have
til spille på deres skoler.
Kunstnerne, som lærerne kan vælge
imellem, spiller alt fra folkemusik til
hiphop og stomp.

Mere end bare musik
Festivalen er også et sted, hvor lærer
og andre fagfolk kan mødes.
Udover koncerter vil der også være
kurser og konferencer. En af konferencerne er Skolen som Kultur bærer- slut
finale. Formålet med konferencen er
at diskutere hvor meget, det betyder
at eleverne møder musik og kultur i
skolen.
”Med festivalen vil vi gerne gøre
mere end bare vise musik, så vi håber,
at der også kommer noget godt ud af
kurser og konferencerne.” siger Ebbe
Høyrup.

Fakta om
Musik i Tide Festival
• F estivalen blev afholdt
første gang i 1996.
• D
 er kommer 56
forskellige musikgrupper, og spiller til
festivalen.
• F estivalen er nordens
største festival for
professionel, levende
musik for børn og unge.

Koncertdirektør Ebbe Høyrup. Foto: Christian Brandt
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Opvarmning på afrikansk
Moussa Diallo og hans fire maliske musikere spillede sidst i september en række skolekoncerter i Roskilde som en slags opvarmning til
oktobers Musik iTide Festival.
Musik i Tidende var med på Østervangsskolen 23. september.

Sjov koncert

Moussa Diallo får hjælp til sin scoredans af fire friske fyre fra Østervangsskolens ældste klasser.
Foto: Kathrine Vangslev

Af Malte Eslau

På et tidspunkt sagde Moussa Diallo,
at drengene skulle finde en pige og danse med. Så blev der stille et kort øjeblik,
og så udbrød der en pinlig latter, og der
var ingen, der turde at gå der op. Så
spillede musikken bare videre.

Der var uro blandt eleverne i den store
sal.
En lærer prøvede at overdøve dem,
og der blev en smule mere stille, og der
blev helt stille, da hun råbte højt:
”MOUSSA DIALLO”.
Straks kunne man høre en tromme,
alle vendte sig om og så fem afrikanere komme gående og syngene ind ad
hovedindgangen.
Eleverne kiggede meget på dem, da
Moussa Diallo og hans venner var iført
traditionelt afrikansk tøj.

Afrikanske scoretricks
Efter musikerne havde fået fat i deres
instrumenter, begyndte Moussa at
præsentere sine venner. Da de kom i

gang med at spille, smilede folk og tog
positivt imod musikken. Der var godt
gang i musikken, og Moussa Diallo fik
nogle drenge op og danse.
Moussa Diallo fortalte en historie
om, hvordan han som dreng imponerede
pigerne ved at hoppe som en antilope,
og illustrerede det ved at hoppe og
ned. Det ledte op til en sang, hvor han
viste en gruppe drenge, hvordan man
dansede. Det fik alle til at grine.

Rengøringsdans
Alle var underholdt, selv rengøringsdamerne dansede lidt for sig selv på
balkonen.
Eleverne var også 100 procent med,
når de skulle klappe i takt med trommerne, tælle til ti på malisk eller skulle
synge med.

Småsnak og autografer
De tidspunkter, hvor eleverne ikke
skulle lave noget, var det som om stemningen faldt brat, og folk begyndte at
småsnakke.
Til sidst blev der dog rigtig god
stemning, og da bandet sluttede deres
allersidste sang, rejste alle eleverne og
lærerne sig op og klappede, råbte og
piftede, og der var et par stykker, der
gik op og fik Moussa Diallos autograf.
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For fulde gardiner
Af Alberte Garfield Schack
Alle elever fra 7., 8. og 9. klasse på
Østervangsskolen sad klar om morgenen den 23. september og ventede på
de syngende afrikanere fra Moussa
Diolla Project skulle komme ind på
scenen og varme op til Musik i Tide
Festivalen.
Moussa og hans musikgruppe kom
glade og dansende, nærmest løbende
ind i deres lange afrikanerkjoler og spillede på trommer med kæmpe smil.

Savnede Mali
Moussa startede med at præsentere
baggrunden for musikgruppen, det er
en gruppe fra Mali i Afrika.
Moussa har boet i Danmark i 38 år,
men savnede Mali, så derfor tog han
tilbage til sit hjemland. Han fandt fire
talenter, som så er kommet med på
turné rundt og lave skolekoncerter i
Danmark.

Fik alle med på den
Moussa Diallo Project spillede for fulde
gardiner på Østervangsskolen. Dog var
der nogle, der sad og hviskede lidt og
ikke helt vidste, om de skulle være med
på den.

Kontaktlærer Grethe Aagaard (øverst i venstre hjørne) var klar til at hoppe på
flyet til Afrika efter koncerten med Moussa Diallo Project. Foto: Kathrine Vangslev
Moussa var dog super god til at få
alle med. Der var 5 drenge, der blev
hevet op af Moussa, til en ”afrikanersvingom”, der blev både hoppet og
svinget med arme og ben.
En af musikgruppens sange hed
”Dyrenes skrig til mennesket”, som var
en sang Moussa selv havde skrevet om
krybskytteri i Afrika. Der blev sunget
eller råbt en masse dyrelyde, og der
var super meget gang i den og publikum
kom op med hænderne.
På den måde fik Moussa lige smuttet
et budskab med til en skolekoncert.

Generelt var folk vildt positive, kom
op bagefter og gav en form for afrikansk high five til Moussa Diallo. Der var
sågar én, der råbte gennem hele salen
”Fed koncert”, så Moussa Diallo Project
gjorde indtryk på eleverne.

Inspireret til Afrika-eventyr
En af lærerne fra Østervangsskolen var
især rigtig engageret, stod og dansede
med og lyttede virkelig til musikken.
”Det var vidunderligt. Når jeg bliver
pensionist, vil jeg helt klart til Afrika,”
sagde hun dansende på vej ud af salen.

Der blev vrikket med røven
og slået saltomotalter for
at imponere pigerne - om
de afrikanske scoretricks
virkede er dog svært at
sige.
Foto: Kathrine Vangslev
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Publikum roser
Der var overvejende smil efter
Moussa Diallo Projects koncert
på Østervangsskolen.
Tekst og foto: Rebecca Dalsgaard Hansen og Kathrine Vangslev

Livsbekræftende
glad og positiv
Af Dana Ahmad
Foto: Kathrine Vangslev
Dansk-maliske Moussa Diallo optrådte
fredag d. 23 juni på Østervangsskolen.
Moussa havde inviteret fire maliske
musikere med, som er med til at skubbe
koncerten i gang.
Han giver også udtryk for, at hans
baggrund har givet ham inspiration til
hans musik, og samtidigt opfordrer han
publikum til at stille sig op og danse.
”I Mali danser man fra første nummer,
ingen sidder ned, alle står op,” fortæller
Moussa publikum.

Moussa beskriver sin musik med tre
ord: Glad, positiv og livsbekræftende.
Hans afrikanske baggrund er fyldt
med kultur, som er glad og positivt.
Moussa syntes ikke, der er en

Fakta
Moussa har spillet skolekoncerter
for Levende Musik i Skolen i mindst
otte år. Han har rødder i Mali, og
kom til Danmark i år 1974. Moussa
har arbejdet med blandt andre,
Sanne Salomonsen, Anne Linnet og
Hanne Boel. Moussa har fået tildelt
flere priser for sin musik.
kæmpe forskel på at spille for forskellige aldersgrupper, men det, der gør det
nemmere ved at spille for de unge, er
at de ikke har ligeså mange fordomme
som voksne, og de tager bedre imod
den her nye oplevelse.
Moussa mener, at det er vigtigt at
give de unge dansker muligheden for at
lære deres kultur at kende og forme sig
efter den.
”Vi har det rigtigt godt i Danmark,
men vi tager det for givet,” siger
Moussa.
Responsens fra de forskellige koncerter Moussa har optrådt til har været
super god. Moussa har både optrådt på
store scener og til skolekoncerter. Hans
favorit er skolekoncerterne.

Michelle, 7.c
13 år:
Koncerten var meget
sjov. Det var godt,
at de fik folk med til
at danse. Der var en
god stemning.
Hvad synes du om at skulle se koncerter i skoletiden?
Det er rimelig fedt at få fri fra time
Gustav, 7.d, 13 år:
Koncerten var fin
nok. Det var hyggeligt.
Hvad synes du om at
skulle se koncerter i
skoletiden?
Det er dejligt at skulle samles og høre
noget musik.
Greg, 7.a, 13 år:
Koncerten var fin
nok. Det var sjovt.
Hvad synes du om
den slags musik?
Det var sådan lidt
”bob bob”
Helena, 7.a, 13 år:
Det var meget sjovt
og anderledes. Jeg
kunne godt lide at de
dansede. Man blev
glad af at høre det.
Hvad synes du om at
skulle se koncerter i skoletiden?
Det er fedt og godt man slipper for
time.
Sara, 8.a, 14 år:
Musikken var god og
ikke som det musik,
man plejer at høre.
Hvad synes du om at
skulle se tkoncerter i
skoletiden?
Det er fint nok, så slipper man for time.
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Mød festivalmusikeren

Kristian Bugge
En af de musikere, der for alvor
er på hjemmebane til Musik i
Tide Festivalen er violinisten
Kristian Bugge.
Han har deltaget i festivalen
to gange før, og så har han
adresse i Roskilde kun få minutter fra Gimle og de andre spillesteder.
Af Malte Eslau
Kristian Bugge er født i 1979 i Næstved
og opvokset i Vejle.
Han har haft et forhold til folkemusik lige siden 5. klasse, hvor han skulle
vælge et instrument.
”Egentlig ville jeg gerne have spillet
trompet, for jeg synes, det lyder fedt,
og der er noget energi i sådan noget
musik. Men min mor syntes, jeg skulle
”Jeg syntes, det er fedt, det der sammenspil mellem de forskellige instrumenter,
vælge violinen, og så kunne jeg altid
og hvordan det går ud i et,” siger Kristian Bugge. Foto: Ronni Kot Wenzell
skifte til trompet senere, sagde hun.
Det blev det bare aldrig til. Jeg blev hurtigt meget glad for at spille violin, og så
Det efterfølgende år startede han på
ned til én.
har jeg egentlig ikke fortrudt det siden,” konservatoriet i Odense, på folkemusik”Jeg nyder meget at undervise, men
fortæller Kristian Bugge.
uddannelsen.
hvis man skal kunne tage af sted på
Da han var 12 år, tog hans mor ham
”Jeg kunne egentlig godt tænke mig
turne, er det svært at kunne undervise
med til en sammenspilsgruppe
at blive købmand og have min egen busamtidig,” siger Kristian Bugge.
af unge, der spillede folkemutik. Det drømte jeg lidt
Han spiller selvfølgelig også kon”Egentlig
ville
sik.
om. Og så har jeg også
certer mindst en gang om ugen. Lige nu
”Jeg blev meget hurtigt gre- jeg gerne have
altid haft lyst til at blive
står den på ”Jensen og Bugge” som er
bet af sammenspillet, fordi der
landmand, fordi jeg er
ham og Mette Jensen.
er plads til, at man kan have det spillet trompet, vokset op på en gård.
Jensen & Bugge skal også spille på
sjovt med musikken. Den glæde, for jeg synes,
Så det er sådan tre
Musik i Tide Festivalen tirsdag den 3.
der var i det, var ligesom det,
forskellige ting – musik,
det lyder fedt.” landmand og købmand – oktober.
der fangede mig,” siger Kristian
Bugge.
jeg har brændt mest for” siger Kristian
Fed festival
Bugge.
”Festivalen er en rigtig fed mulighed
Musikken overvandt butikken
Men i sidste ende vandt musikken:
for at få præsenteret sin musik for en
Efter skoletiden rejste Kristian ud i
”Jeg kunne ikke lade vær.”
masse folk, der står for skolekoncerverden. Først var han i Moskva og blev
ter. Der kommer jo folk fra både hele
der i fem måneder, så tog han hjem
Spiller med seks grupper
Danmark, men også hele Norden,” siger
igen i et halvt år. Så rejste han igen ud,
I de seneste år har Kristian startet en
Kristian Bugge.
denne gang til Sverige hvor han var på
masse grupper og duoer, blandt andet
Han glæder sig til festivalen, hvor
forskellige kurser og endte med at bo
Baltic Crossing, som han spiller med,
han håber eleverne får noget ud af hans
i Stockholm i et halvt år. Hele den tur
når han kan.
koncerter.
varede 2 år.t
Lige da han var færdig på konserva”Jeg kunne godt tænke mig, at kendHele rejsen ud i verden bekræftoriet i 2007 underviste han tre gange
skabet til folkemusik bliver bredt ud i
tede hans kærlighed til folkemusik.
om ugen, men har nu fået det skåret
Danmark. I Irland eller Norge har næ-
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sten alle mennesker et forhold til det
og ved, hvad deres egen folkemusik er
for noget, og det synes jeg også, danskerne skulle vide. Ikke fordi jeg tror, at
de alle sammen vil elske det ligesom jeg
gør, men bare sådan at de kender det
og ved, hvad det er for noget.”
Kristian Bugge mener, at det er for
svært at møde folkemusikken i dagens
Danmark:
”Man skal næsten have en eller anden kontakt for at møde folkemusikken,
det er ikke noget, man møder så meget i
dagligdagen.”

Mød Kristian Bugge
Vil du have mulighed for at møde
folkemusikken er der rig mulighed for
det både søndag, mandag og tirsdag
på festivalen, hvor flere grupper spiller
både dansk og udenlandsk folkemusik.
Blandt andet spiller Kristian Bugge
med sin duo, Jensen & Bugge, tirsdag kl.
9 og igen kl. 10.45 i pigesalen på Hedegårdenes Skole.

Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen udgør tilsammen duoen Jensen & Bugge,
som kan opleves tirsdag på festiavlen. Foto: Sopfie Bech

Den erfarne
Blandt Musik i Tide Festivalens
mest erfarne LMS-musikere er
pianisten Jacob Nielsen.
Af Dana Ahmad
Jacob Nielsen spiller på klaver og er uddannet klassisk koncertpianist.
Han har været ansat hos LMS – Levende Musik i Skolen siden år 2005.
Han har haft gode oplevelser: ”LMS
har været meget gode til at hjælpe med
at lave et godt program.”
Jacob valgte at spille skolekoncerter,
fordi han syntes, det var et godt koncept, og andre anbefalede det.
Desuden optræder Jacob ikke som en
helt normal kunstner, han bruger nemlig
videoer, billeder og sine hænder. Det
gør han for at underholde børn, da klassisk musik kan være svært at opfatte.
Jacob understreger, at det er vigtigt,

at folk finder ud af, klassisk musik ikke
er så alvorligt og kedeligt som det ser
ud til at være.
I forhold til festivalen forventer
Jacob at vise sit show, have en hyggelig
dag og møde andre kunstner på festivalen. Desværre kan Jacob ikke nå at se
andre koncerter, for han skal skynde
sig videre.
Han har spillet klaver hele sit liv:

”Jeg kan ikke forstille mig mit liv
uden klaver,” siger Jacob.
Første gang Jacob optrådte rent
professionelt, var til en konkurrence i
København. Han var ret nervøs. Jacob er
begejstret over at få muligheden for at
dele sin musik med resten af landet.
”Det er vigtigt at vise noget af den
musik, som ikke har det nemt,” mener
han.

Se Jacob Nielsen
på Musik i Tide
Festivalen:
Mandag d. 3. okt.
Kl. 9.00 og 10.45
Roskilde Bibliotek
Jacob Nielsen spiller klaver,
mens Pjerrot tryller.

Målgruppe:
0.-3. klasse
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Debutanterne
Trio Tocamos er en af de nye
grupper, Musik i Tide Festival i år
præsenterer.

Se Trio Tocamos på
Musik i Tide
Festivalen:

Af Dana Ahmad
Trio Tocamos spiller skolekoncerter og
derse forventninger til festivalen er,
at folk kommer og hører deres musik,
og at de efterfølgende bliver hyret hos
LMS.
Desværre når Trio Tocamos ikke selv
at se nogle skolekoncerter, da der ikke
er tid nok.
Pia Brinck, som spiller blokfløjte i
gruppen siger: ”Vi ville rigtigt gerne,
men det er ikke muligt.”
Gruppen valgte at optræde til skolekoncerter, da de elsker at spille for
børn.
”Jeg har en ide om, hvad det indebærer for grundskolen,” siger Pia Brinck,
der i mange år har spillet skolekoncer-

Tirsdag d. 4. oktober
Kl. 9.00 og 10.45
Danske Bank Biografen
Målgruppe:
0.-3. klasse
ter med andre musikgrupper som for
eksempel Sirena.
Tre ord som beskriver Trio Tocamos,
er: Alsidigt, overraskende og festlig.
Gruppen bliver både inspireret af Tango
musik, men også folkeligt musik.
Hvis gruppen skulle spille for en ældre aldersgruppe, ville det ikke fungere,
mener Pia Brinck.

Pia har været i branchen længe, og
det, der stadig holder hende i gang, er
kærligheden til musikken og det, at hun
får lov til at møde nye mennesker og
forskellige publikum.
”Det er herligt at dele musikken med
andre, de reagere dejligt,” mener Pia
Brinck.

De nyansatte
Cocossa optrådte på Musik i Tide
Festivl 2010 og blev efterfølgende ansat som skolekoncertmusikere.
I år er de tilbage denne gang på
Kamæleon Festivalen, hvor de
spiller for familier.
Af Dana Ahmad
Cocossa er en musikgruppe, med skæve
tekster og swingende rytmer, der optræder til søndagens familiefestivalen,
Kamæleon Festival.
De spillede som ny musikgruppe på
skolekoncertfestivalen sidste år, og det
var en god oplevelse. Det var hyggeligt,
og der var masser af børn.
”LMS er gode til at arrangere det
hele,” siger Anders Ringgaard, en af
musikerne i Cocossa. Han fortsætter:
”Efter sidste år håbede vi at komme

ud og spille flere koncerter, det var formålet med at deltage på festivalen.”
Og målet lykkedes, for i år er Cocossa ansat til at spille skolekoncerter
mange steder i Danmark.
Hvis gruppen skulle optræde foran
nogle ældre elever, ville de nok droppe
fortællingerne, som de bruger til at
fremlægge med. Selve musikken ville
være god nok.
Anders Ringgaard, som er sanger i
gruppen, siger: ”Min første optræden
var til min 15 års fødselsdag.”
Efterfølgende begyndte Anders at
spille til gymnasiefester, hvor han spillede pop, rock, funk.
Cocossa er så glade for at dele deres
musik med andre, når de optræder.
Anders spiller i forskellige musikgrupper, det der er så specielt ved Cocossa
er at musikken er kombineret med en
fortælling, fortæller Anders.

Anders Ringgaard med harmonikaen
råder alle familier til at dukke op og
høre Cocossa spille på festivalen.

Se Cocossa
på Musik i Tide Festivalen:
Søndag d. 2. oktober kl. 13.15
Absalons Skole, Kantinen
Målgruppe:
5-8 år med familie
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Gimle med ravn
og rock
Spillestedet Gimle er centrum
for Musik i Tide Festivalen, men
det er ikke kun under Musik i
Tide Festival stedet emmer af
god stemning, musik og sammenkomst.

gamle møbler sammen, hvilket dog er
blevet til en succes, da det ser godt ud.
Man kommer til at tænke på følelsen
af at komme ind i ens bedstemoders
hjem med en gammel lugt, blandet med
et tvist af ungdom, når man kommer ind
i caféen.

ravn.
Ravnen kommer fra den nordiske
mytologi ligesom navnet Gimle, som er
en festsal, hvor alle mødes efter ’ravn
og rok’, og der holdes en kæmpe fest
med masser af øl og musik.
Derfor er ravnen Gimles logo.

Ravn og karaoke

Mest for de unge

Der er en masse Gimle-plakater på væggene.
I midten af lokalet op imod vægen
er der sat en lille scene op til forskellige små kunstnere eller måske til en
karaokeaften, som det faktisk er denne
onsdag.
Over scenen er der malet ordet
’Gimle’ på væggen med logoet, der er en

I caféen kan du reservere bord, men du
kan også reservere caféen til en samling, eller bare komme med dine venner
og spille nogle brætspil.
I caféen er der 50 siddepladser. Der
er en bar, hvor man kan købe alt lige fra
mælk til alkohol, og nogle forskellige
caféretter.
”Et basic menukort,” siger Maria

Af Kathrine Vangslev
En tilfældig onsdag aften i september.
Vi er taget ind til Gimle for at få en
bid aftensmad og lidt sjov og spass.
Første stop er Gimles café.

Lugt af bedste, tvist af ungdom
Indretningen i caféen er meget gammeldags.
Der er sat en masse forskellige,

Gimles Café lægger lokaler til alt fra familie fødselsdage til vilde karaoke-aftener.
Foto: Karen Lund
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Spillestedet Gimles
største bygning er
Tanken, en gammel
vantank der i dag rummer vip-lokaler, stor
koncertsal, bar og kælder med festfaciliteter.
Foto: Karen Lund

Grongstad, en af de ansvarlige på
Gimle.
Caféen er åben for alle mennesker,
store som små, men Gimles kernemålgrupper er de unge og studerende, da
de gerne vil være et studenterhus, og
derfor er der heller ikke aldersgrænse,
så du kan komme ind til koncerter, selv
om du er under 18 år.
”Priserne på menukortet er studentervenlige,” siger Maria Grongstad.
”Du kan blive godt mæt for 65 kroner.”

Frivillige
På Gimle er der stort set kun frivillige,
der arbejder kun 7 fastansatte.
Til en koncert er alle frivillige, undtaget lydmanden.
De frivillige, der har været der i lang
tid, har en lidt større rolle på Gimle. Det
kan være dem der tager i mod bandet,
låser hele Tanken op, eller måske står
de i baren.
Gimle er blandt andet med i et EUprojekt som hedder ”Aktive unge”.
I forbindelse med det projekt har
Gimle fire unge, som kommer til Roskilde. De bor så sammen i et hus ude på
Musicon, og er frivillige i et år.
De driver caféen sammen med Maria
Grongstad og køkkenchefen. I øjeblikket
har Gimle én fra Skotland, én fra Tysk-

land, én fra Frankrig og én fra Holland.
Det skifter hvert halve år.
”Det giver en international stemning
i caféen,” siger Maria Grongstad.
”De brænder for caféen, og vil gerne
lære den danske kultur at kende.”

En tankfuld musik
Gimle består af tre bygninger. Caféen,
kontoret og så den tredje bygning kaldet Tanken, som er Gimles koncertsal.
Før Gimle blev til Gimle var grunden
et vandværk, og Tanken var en vandtank.
I Tanken er der plads op til 700
mennesker til en koncert. Under Tanken
er et kælderrum som bliver brugt til
natklub. Ude foran caféen, er der også
plads til at sidde.

Ikke kun Helmig
I og med at Gimle er et regionalt spillested, må ikke kun præsentere store
navne, som Kim Larsen og Thomas Helmig, de skel præsentere nogle smalle
genre.
”Vi har alt fra jazz til pop til rock til
elektronisk musik og børnearrangementer,” siger Maria Grongstad.

Grin i Tanken
I aften er det dog ikke musik, der fylder
Tanken, men derimod latter og jokes.

Vi går derover for at grine aftensmaden fra caféen på plads i maven.
I indgangen bliver vi bliver taget
godt i mod af to frivillige.
Selve Tanken er et stort, sort, rundt
rum med én stor sene.
Publikum kommer snublende ind,
men da komikerne går på er salen kun
halvt fyldt.
Alligevel er publikum glade fra
starten og venter sig et godt show med
gode grin.
Den første komiker, Torben Chris,
kom på. Han fyrer nogen jokes af og
introducerer Michael Schøt. Publikum er
allerede rigtig godt med, griner og har
det enormt sjovt.

Vil have mer
Da comedyshowet når sin ende, vil publikum have mere. De sidder og venter
spændt på flere jokes og vittigheder.
Men alt har sin ende, og folk klapper, for
de har nydt showet. Det var en oplevelse værd.
På vejen ud af Tanken snakker folk
om showet, de griner, og stemingen er
god.
I mellemtiden er der kommet gang
i den ovre i caféen, karaokeaftenen er
på sit højeste. Alle hygger og synger,
selvom den gode sangstemme ikke
tilhører dem.
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Dårlig mad
eller bare en dårlig dag?
MADANMELDELSE
In-stedet for nutidens mennesker, Gimle er caféen hvor
du kan komme og få dig en god
madoplevelse. Men er caféen så
god, som man nu høre?
Af Alberte Schack & Kathrine Vangslev
Foto: Karen Lund
Det var onsdag, en helt almindelig hverdagsaften, og turen gik til Gimles Café.
Vi havde glædet os meget til at spise
på Gimle, der er altid så hyggeligt med
en masse glade mennesker, og tjenere
der altid smiler.
Man høre kun godt om denne café, så
vi forventede at få os en god aften med
god mad til en fornuftig pris.

Hyggestemning
Vi satte os ved et bord og fornemmede
den dejlige stemning, som indeholdt
glade mennesker, friske tjenere og
dæmpet musik i baggrunden.
amtidig fulgte vi tjenerne gøre klar
til aftens vilde karaoke-aften, hvilket
blev til en succes med 70 gæster.

Vi lagde hurtigt mærke til, at indretningen ikke er ligesom i mange andre
caféer. På Gimle er det en masse forskellige gamle stole og møbler som er
sat sammen, og selv om man ikke skulle
tro det, ser det meget godt ud. Hele 50
siddepladser er der.

Halvkold men velsmagende
Vi kiggede lidt rundt og så, hvad andre
havde bestilt, og da ingen andre havde
valgt dagens ret, blev vi hurtige enige
om, at den tog vi heller.
Vi gik op i baren for at bestille og
fandt så ud af, vi skulle bruge vores
engelsk, da tjeneren ikke var dansker.
Vi valgte at bestille en Gimle Burger og
en Bagel. Vi ventede spændt i cirka 20
min. og så kom maden, serveret af den
gladeste tjener.
Burgeren var halv kold og enormt
stærk. Det var med en masse forskellige smagsoplevelser, som forskelligt
salat, tomat og ost. Også var der ovnbagte babarque-kartofler, med en lækker cremet dressing til. Det var okay,
men desværre en smule koldt.
Så til bagelen. Den var kold. Til
gengæld smagte den rigtig godt med

krydret kylling og friske grøntsager, og
så til den billige pris af sølle 45 kr.

Skuffende dessert
Til dessert købte vi dagens kage, og det
vidste sig at være en brownie med is og
flødeskum.
Vi havde glædet mig til en dejlig blød
og varm chokoladebrownie med kold
vanilje is til, men det var slet ikke som
forventet. Vi fik en kold brownie, med
store hele nødder og hele abrikoser i.
Kagen var helt tør og smagte som
om, den bare var frosset op og ikke
varmet ordentligt igennem. Det var
skuffende.
Til kagen købte vi en kaffe latte og
en varm kakao. Kaffe latte’en var helt
udemærket, og lige som en latte skulle
være. Og kakaoen var bare pulver og
smagte ikke rigtigt af kakao, dog var
den varm.

Ærgerligt, men vi kommer igen
Alt i alt var det en god aften med forskellige smagsoplevelser på det dejlige
sted, Gimle.
Det var ærgerligt, at maden ikke var
særlig god den aften, da vi ellers synes,
det er et dejligt sted med god mad til en
god pris.
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Festival åbnet på
Roskilde-manér
Den store Musik i Tide Festival, der i disse dage løber af stabelen, blev i søndag aften åbnet med lokale
talenter, en stolt borgmester og musik i topklasse
Af Karen Lund
Foto: Christian Brandt
Omkring 200 gæster fra hele Danmark
og Norden, men i særdeleshed fra
Roskilde, troppede søndag aften op på
spillestedet Gimle for at fejre åbningen
af skolekoncertfestivalen, Musik i Tide
Festival 2011.

Musik er vigtigt
”Vi har mange stolte musiktraditioner,
og denne festival er endnu en facet i
den spændende musikpalet, vi har her i
Roskilde,” sagde borgmester Joy Mogensen, der holdt åbningstale.
”Musik er vigtig, for musik handler
om fremtiden, og det inspirerer os
til at gøre ting anderledes,” fortsatte
Joy Mogensen og understregede også
vigtigheden af, at de unge gjorde brug
af de mange tilbud, der er for musiskudfoldelse i Roskilde.
Derpå bød hun velkommen til
aftenens første musikalske indslag,
Kulturskole-eleven Camilla Anderssen,
der spiller på tværfløjte.
”Jeg spillede selv en gang på blokfløjte, så jeg er meget imponeret over,
at hun er nået til at få drejet den om,”
sagde Joy Mogensen og fik salen til at
grine.

Koncertdirektør hos LMS Ebbe Høyrup og Roskildes borgmester Joy Mogensen
lagde i åbningstalerne begge vægt på vigtigheden af musik i vores samfund.
klapsalver til at runge i Tanken. Særligt
højt gik jubelbølgerne, da 21 elever
fra Roskilde Musiske Skole og Roskilde
Kulturskole gik på scenen.
Gruppen var særligt sammensat
til dagen og kaldte sig ”Stemmer fra
Roskilde”, selvom det nu kun var de syv
sangerinder, der brugte stemmen, men
de øvrige 14 spillede på alt fra trommer
til horn og obo.

Kun begyndelsen
Højt humør
Generelt var humøret højt, og de mange
musikalske indslag fik både latter og

”Vi er ved at være ved vejs ende, men
det er jo kun begyndelsen,” rundede

aftenens to konferenciers Bronwen
Loshak og Lisa Bentzen aftenen af og
publikum strømmede ud, godt rustede
til to dage i musikkens navn.
Festivalen er arrangeret i samarbejde mellem Roskilde Kommune og LMS
– Levende Musik i Skole, som er den
landsdækkende institution, der sørger
for skolekoncerter til hele Danmark.
De kommende to dage er det dog
foreløbig hele Roskilde, der skal have
koncerter – knap 9500 børn kommer
således til koncert med to af de 56
musikgrupper, der optræder på Musik i
Tide Festival 2011.
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Kultur-hvaffor-noget?
KulturCrew blev opstartet i sidste år i Kalundborg. Senere har
projektet udviklet sig til flere
kommuner.
Af Anna Sværke Jensen
KulturCrew er nogle unge fra 7., 8. og 9.
klasse.
KulturCrewet hjælper musikerne på
plads, laver måske lidt kaffe til dem og

Elever om
KulturCrew
Af Anna Sværke Jensen
Simon Porse
Vært og tekniker
Sct. Jørgens Skole
8. x
Hvorfor meldte du
dig til KulturCrew?
Fordi jeg syntes
det lød spændene, og jeg ville gerne
lære noget nyt. Og jeg ville gerne lære
noget mere om teknik.
Hvad er det bedste ved at være med i
KulturCrew?
At være med til at møde de bands, der
skal spille. Og der er altid en rigtig fed
stemning, når jeg er sammen med de
andre værter og teknikere.
Hvad er den bedste oplevelse du har
fået ved at være med i KulturCrew?
Det er nok at møde de bands, der skal
spille og lige få en lille snak med dem.
Joachim Vinter
Vært og tekniker
Sct. Jørgens Skole
8. x
Hvorfor meldte du
dig til KulturCrew?
Fordi jeg syntes

præsenterer dem, når de kommer ud til
skolerne for at lave fed koncert.

Skal skabe forventninger
KulturCrewet laver også reklamer og PR,
så børn og lærere også er mere informeret og kan glæde sig til koncerten.
I crewet er der også et par teknikere,
som hjælper med at opstille lys og lyd.
Og de hjælper også med at bære musikernes grej ind.

det lød meget spændende og interessant. Og også fordi jeg selv spiller i et
band, så det ville være meget godt at
lære mere om teknik osv.
Hvad er det bedste ved at være med i
KulturCrew?
Det er helt klart, at man lærer nye mennesker at kende, og at man får snakket
lidt med andre bands.
Hvad er den bedste oplevelse, du har
fået ved at være med i KulturCrew?
Det var i dag, hvor vi tog imod et band.
Det gik rigtig godt, og de var meget
positive over, at det var os, der tog
imod dem.
Anna Terpager
Staal
Journalist
Sct. Jørgens Skole
8. x
Hvorfor meldte du
dig til KulturCrew?
Jeg hørte om det gennem nogle veninder, og de fortalte mig, at de manglede
en fordi der var en, der havde skiftet
skole. Og så syntes jeg, det lød rigtig
spændende og interessant.
Hvad er det bedste ved at være KulturCrew?
Helt klart, at man bliver så godt behandlet og lærer noget nyt hver gang.
Hvad er den bedste oplevelse, du har
fået ved at være med i KulturCrew?

Norsk idé
Ideen om KulturCrew blev inspireret fra
den norske ”Elever som arrangører”ordning.
Projektet her i Danmark blev opstartet af de tre kultur-kompetencecentre
Teatercentrum, Dansens Hus og LMS –
Levende Musik i Skolen.

Det var den der kursus dag, hvor AndyOp kom og spillede.
Tanja Baunsgaard
Hansen
Journalist
Sct. Jørgens Skole
8. x
Hvorfor meldte du
dig til KulturCrew?
Fordi jeg syntes det lød spændene og
sjovt. Og jeg ville gerne lære noget nyt.
Hvad er det bedste ved at være i KulturCrew?
At man får en masse gode og sjove
oplevelser sammen med de andre.
Hvad er den bedste oplevelse, du har
fået ved at være med i KulturCrew?
At man har mødt en masse nye og søde
mennesker.

KulturCrew
I Roskilde deltager skolerne
Østervangsskolen, Lynghøjskolen og Sct. Jørgens Skole i
KulturCrew.
KulturCrew findes også i Tønder,
Kalundborg, Holbæk, Skanderborg og Odsherred Kommune.
I infostanden på festivalen kan I
se elev-materialet til KulturCrew
og høre mere om projektet.
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KulturCrew i
aktion

Jacob NIelsen ved
sit flygel.
Koncerten blev
afholdt på Roskilde Bibliotek,
mandag den 3.
oktober kl. 9-9.30
for 0.-3. klasses
elever fra rundt
omkring i Roskilde.
Foto: Dana Ahmad

Musik i Tide Festival 2011 er
elevernes festival - både som
publikum, men i høj grad også
som KulturCrew.
Vi tog til koncert med Rumerim
for at høre hvad kunstnere og
elever syntes om mødet med
hinanden.
Tekst af: Tanja Baunsgaard Hansen

Rumlerim om KulturCrew

Salon for de små

Jeg spurgte Rumlerim, hvad de syntes
om, at der var elever som værter og
teknikkere til at hjælpe dem.
De syntes, at det var rigtig godt,
at eleverne var der, for normalt er det
pedellerne eller rengøringsfolkene,
Rumlerim må spørge om hjælp, men så
var der ingen til at styre lysene, som
der er her på festivalen.
Rumlerim udtalte også, at de
håbede, at der også ville være de her
KulturCrew i fremtiden, så de kan få
hjælp til finde et sted at forberede sig
og gøre sig klar til koncerten, og så de
ikke skulle sætte lys, instrumenter og
ledninger op selv.

Af Dana Ahmad

De travle KulturCrew-teknikere

Beehave og Betron

Under koncerten sad KulturCrew personerne ned på gulvet henne i hjørnet.
Da jeg spurgte Niklas og Bedran om,
hvordan det var at være KulturCrew
sagde de, at det var sjovt og spændende. Samtidig har de lært lidt mere om,
hvor meget arbejde, der ligger i at være
i KulturCrew, når man for eksempel skal
sætte ting op. Alt skal stå parat, og man
skal sørge for, musikerne også har det
godt.
Så spurgte jeg om, hvad de særligt
har lavet i løbet af dagen, og de svarede, at de først hjalp med at få Rumlerim og Viva til at føle sig hjemme, og
så satte de tingene op, som mikrofoner,
højtalere og hvor ledninger. Bagefter
hjalp de musikerne med at bære tingene
ud til deres biler.

Videokunstneren Jacob Nielsen optrådte
blandt spændte børn.
Jacob trådte ind i rummet og præsenterede sig selv.
Han var iklædt jakkesæt fra top til
tå.
Da han satte sig på klaveret, tog han
blazeren af.
Jacob fik spillet fire forskellige
numre. Det første nummer han spillede
var Für Elise, af Beethoven.
Samtidigt var der afspillet en video
i baggrunden af nogen centicubes, der
rullede rundt i ring.

Jacob var god til at få publikum med
ved at spørge, om de kendte en kendt
pianist, der startede med ”B”. Publikum
rakte fingrene i vejret:”Beehave” og
”Betron” blev forslået, men desværre
var det ikke korrekt.
Andet nummer Jacob spillede, var et

par melodier, som børnene skulle finde
et redskab til.
Det gjorde han tre gange, og børnene konkluderede, at der blev brugt en
dukke, en sprællemand og en snurretop.

Hundevalsen
Tredje nummer var en melodi af en gammel pianist.
Samtidigt var der en rullende video
på, af en hund som ivrigt jagter en rød
bold. Filmen havde fået titlen Hundevalsen.
Til sidst ringede Jacob til Pjerrot ude
på bakken.
”Hej Pjerrot, det er Jacob,” sagde
Jacob.
Pjerrot hilste på børnene, igennem
en telefon: ”Hej Jacob, og hej børn”.
Derefter afspillede Jacob en video af
Pjerrot, hvor han tryllede. Til allersidst
blev Hundevalsen afspillet igen.
Publikum klappede af begejstring, og
smilet stod klart på børnenes læber.
De 6-årige Victor Thomsen
og Magne Johansen fra 0.a
på Himmelevskole, var med
til Jacob Nielsens koncert.
De to drenge syntes, koncerten var sjovt og god, især
fordi Hundevalsen var med.
De syntes begge, det var
godt, at kunstneren brugte
videoer: ”Det er sjovt med
videoerne”.
Drengene giver koncerten
fem ud af fem stjerner.
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Teater og musik gik op
i en højere enhed
Mandag den 3. oktober i gymnastiksalen på Gråbrødre Skole spiller Trup den Høje Fløjte for
0. til 3. klasse samt Roskildes borgmester Joy Mogensen, som også har fundet vej til koncerten
Tekst og foto: Malte Eslau
Truppen består af Marit Ernst Bock, der
spiller på mange forskellige fløjter, og
så er der Signe Gravlund Thomsen, som
går på stylter og laver teater.

Spændte børn
Børnene ser spændte ud, men også lidt
ukoncentrerede. De ser meget hen mod
de voksne i baggrunden, men da Marit
begynder at fløjte, kigger de opmærksomt på hende.
En dør bliver åbnet i den anden
ende af salen, det tiltrækker alles
opmærksomhed, og et øjeblik efter
begynder børnene at grine.
Ud af døren træder nemlig en tre
meter høj mand i smoking og høj hat.
Han går ind på scenen, mens børnene kigger meget forundret på ham.
Borgmesteren kigger glad skiftevis på
scenen og børnene, og ser som om, at
jo gladere børnene bliver, jo gladere
bliver hun.

Musisk kønsskifte
Den høje mand danser rundt og giver
Marit forskellige fløjter at spille på.
Børnene griner og klapper, da han
hiver en stor rød rose frem fra tøjet.
Derefter begynder han at tage alt
det fine tøj af, han hiver jakken og trøjen over hovedet, og da tøjet endelig
kommer af, er masken også røget: Hun
er en pige.
Børnene måber og kigger med store
øjne op på hende, mens hun binder en
knude op på maven. Ud falder dét, som
folk troede bare var tyk mave: En flot
lang hvid kjole. Under masken havde
hun også et slør. Hun lignede en brud.
Bruden lægger sig ned og begynder

Fløjtenist Marit Ernst Bock nyder publikums fulde opmærksomhed. I baggrunden
skribler journalist Rebecca Dalsgaard Hansen noter til festivalavisen.
at lave akrobatik, og fløjtespilleren
lægger sig også ned, mens børnene ser
med store øjne, hvad de laver.
Da bruden rejser sig op igen, siger
hun til børnene: ”I må ikke sige til
nogen, at jeg faldt i søvn på vej til mit
bryllup,” og så løber hun ud af salen.
Børnene klapper meget.
Imens bruden er væk finder fløjtespilleren Marit en stor fløjte frem og
begynder at spille, men efter at have
spillet i lidt tid, sætter hun sig ned.
Ind kommer en gammel dame, som
hiver en fjernbetjening frem og klikker.
Fløjtespilleren begynder straks igen at
spille, mens den gamle dame danser.
Da den gamle dame er færdig med
at danse spiller fløjte spilleren bare

videre. Det gør den gamle dame, og hun
ødelægger fjernbetjeningen. Det får
fløjten til at gå i stå, og damen griner
og løber ud af salen med alle fløjterne.

Genopstandelse via fløjte
Da damen er væk vågner fløjtespilleren
til live igen, og hun finder en lille fløjte,
hun havde gemt i sit ene bukseben.
Mens hun spiller en lille melodi går
hun nu hen til den dør, hvor Signe, som
spillede den høje mand, bruden og den
gamle sure dame, kommer ud helt uden
stylter og makeup.
Sammen løber de hen på scenen og
de bukker og nejer.
Alle børnene klapper og griner, og
det samme gør borgmester Joy.
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Joy Mogensen:

Kultur er fællesskab
Af Rebecca Dalsgaard Hansen
Foto: Malte Eslau
Musik i Tide Festivalen er nu skudt
i gang, og børn fra hele kommunen
vælter rundt i Roskilde for at høre
skolekoncerter. Men det er ikke kun
skoleelever, der må komme. Roskildes
borgmester Joy Mogensen mødte også
op til koncert med Trup den Høje Fløjte
mandag den 3. oktober.

Efter koncerten kommer en lille pige
hen til Joy.
”Hvad er det, du har om halsen?”
spørger hun genert.
”Jeg er borgmester, og det er borgmesterkæden,” siger Joy og giver hånd
til pigen.
Flere børn opdager Joy, og de får
også lov til at give borgmesteren
hånden. Hun virker meget interesseret i
børnenes mening om koncerten.

Musik helt fra barnsben af

Kultur skaber sammenhold

”Jeg synes, det er vigtigt at opleve
kultur og forskellig musikgenre helt fra
lille. Man kan jo se, at børnene får nogle
fede oplevelser ud af det,” siger hun og
smiler.

”Elever skal høre skolekoncerter for
at kunne opleve noget anderledes. At
høre musik i skolen er lige så vigtigt
som at skulle lære at regne og skrive.
Musik og kultur er med til at skabe fæl-

lesskab,” siger hun og fortsætter: ” Jeg
håber, at skolekoncerterne kan inspire
eleverne til selv at spille på instrumenter eller bare få dem til at lytte til
musik.”
Joy har selv spillet i band tidligere i
livet, men nu spiller hun kun helt privat
derhjemme.
”Jeg håber først og fremmest, at
festivalen kan give en masse børn nogle
fantastiske musikoplevvelser. Jeg håber
også, at festivalen kan hjælpe med at
gøre sammenholdet i Roskilde endnu
bedre, end det allerede er.”
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Ørerne var for
alvor slået ud
Mandag morgen på Absalonskolen var der optræden med Fabelkompagniet og Trio Mio, som optrådte med at fortælle fabler og
synge sange, publikum skulle synge med på
Af Anna Staal
Da vi ankom var der kø ved trappen,
som førte ned til salen, som koncerten
skulle afholdes i.
Det var børn fra 0-3 klasse, som
blev underholdt. Det var to grupper, der
skulle optræde.
Den ene hed Fabelkompagniet, og de
optrådte med at fortælle en fabel om
en pige, som skulle kæmpe for at få sin
drømme prins.

Minus musik
Fablen var både komisk og alvorlig.
Børnene var meget stille og koncentrerede om historien.
Der var latter og smil, da fortælleren dansede og sprang på scenen. Der
var ikke så meget musik med i stykket,
musikken blev mest bare brugt til at
lave lyde med.

Børnene med i musiken
Til optræden nummer to var der kun lige
gået to minutter siden den anden var
sluttet, og det gjorde at børnene var

meget urolige.
De prøvede dog stadig at holde koncentrationen på scenen.
Trio Mios optræden handlede om
musikken og om at få børnene med
ind i den. For eksempel skulle børnene
klappe i takt med musikerne, og på den
måde kom der musik ud af klappene.

Bouzouki-banjo
Gruppen bestod blandt andet af en
svensk mand ved navn Jens Ulvsand.
Han sang og spillede på et instrument
som hed bouzouki, det lignede en blanding af en guitar og en banjo.
Der var også en yngre mand, som
hed Nikolaj Busk han spillede på klaver,
harmonika og sang. Der var også en
dame som hed Kristine Heebøll hun
spillede på violin og sang. Under ét af
numrene knækkede en af strengene på
buen.
Da kunstnerne var færdige klappede
publikum, og derefter skyndte lærerne
sig at få børnene ud af salen da de kom
fra andre skoler og derfor skulle skynde
sig hen til bussen.

Hvad syntes du?
Af Anna Sværke Jensen

Johannes, 7 år
Sct. Jørgens Skole, 1C.
Hvad syntes du om koncerten?
Den var lidt mærkelig, og den var sjov.
Det var nogle lidt mærlige historier, de
fortalte.
Kunne du lide musikken?
Ja den var okay, selvom jeg ikke selv
ville høre det.
Havde du hørt den
slags musik før?
Nej, jeg havde kun
hørt en mand spille
harmonika.

Omar, 7 år
Sct. Jørgens Skole, 1C.
Hvad syntes du om koncerten?
Jeg syntes, det var meget god. Og det
var noget sjovt om godt musik.
Kunne du lide musikken?
Ja, jeg kunne okay
godt lide det.
Havde du hørt den
slags musik før?
Ja eller nej, jeg havde
hørt noget der mindede om.

Ida-Marie, 6 år
Vindinge skole, 0A.
Hvad syntes du om koncerten?
Jeg syntes, det var sjovt, især hende
damen.
Kunne du lide musikken?
Ja jeg syntes det lød
godt.
Havde du hørt den
slags musik før?
Nej.

Tobias, 6 år
Vindinge skole, 0B.

Fabelkompagniet gav koncert mandag på Absalons Skole.

Hvad syntes du om koncerten?
Jeg syntes, den var god og sjov. Især da
de dansede og sang lidt.
Kunne du lide musikken?
Ja, det var ok.
Havde du hørt den
slags musik før?
Ja, dengang jeg var
lille.
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Jazz Five fyrer den max af
Jazz Five tog eleverne med storm og fyrede den max af i Tanken på Gimle
Tekst og foto: Alberte Garfield Schack &
Kathrine Vangslev
Alle eleverne, som skulle høre koncerten, stod uden foran indgangen til
Tanken på Gimle og ventede spændt.
”Hvornår må vi komme ind?” stod en
lille dreng og råbte, imens de skubbede
til hinanden for at komme først.
Alle de friske unger kom løbene ind
og fandt sig en plads, dog var der ikke
plads til alle, så nogen var så heldige at
komme op og sidde på balkonen.
To lidt nervøse unge drenge fra
KulturCrew’et, trådte ind på senen og
præsenterede Jazz Five og derefter et
stompband kaldt Stamp.
Jazz Five trådte på senen i deres fine
tøj med skjorte, slips og seler.
De begyndte at spille deres første
nummer, eleverne var glade og kom
hurtigt med på beatet, knipsede og
klappede med.
Et af højdepunkterne til koncerten
var, da Jonas Starcke, bassisten, sang

nogle sjove dyrelyde, for eksempel
sagde han som en abe. Det grinede
publikum af og klappede med store smil
på læberne.

Børn er det bedste publikum
Gruppens saxofonist Johan Lang fortalte begejstret efter koncerten: ”Det
var uroligt dejligt at spille for børnene,
de var åbne og klar til at synge med.”
Johan spiller på alt- og baritonsax.
Det, der gør, at Johan godt kan lide at
spille for børn, er, at børn er mere åbne.
”Man får deres reaktion lige med det
samme. Enten kan de lide det og synger
med, eller også synes de bare, det er
vildt kedeligt.
Voksne er mere tilbageholdene,
og man kan ikke se, om de syntes om
musikken, og de lidt ældre sidder bare
og lytter,” sagde Johan.

Vender tilbage i november
Jazz Five’s forhold til Roskilde er ikke
så stort, de har spillet et par gange på

Gimle før til lørdagsjazz og skal spille
igen til november.
”Bandet har eksisteret halvdelen af
vores levetid,” sagde Johan.
Da pianisten og trommeslageren gik
på efterskole i 1996 lavede de nemlig et
lille jazzband, og siden er resten kommet til.
”Jeg er selv kommet med i 2005”
sagde Johan.

Hatten passede
Tilbage til koncerten blev der spillet så
hatten passer.
Musikerne gik ned omkring publikum,
fik eleverne med til at hoppe og danse.
Da koncerten nærmede sig enden,
rundede Jazz Five rundede af med at
sige: ”Tak for i dag, efter koncerten kan
I komme op og få plakater.”
Eleverne skyndte sig at få plakater
og styrtede rundt for at få en autograf
af alle Jazz Five-drengene.
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”Det er rigtig fedt at
være en del af det”
Musik i Tide Festival 2011 er nået den afsluttende fase. Arrangørerne fra Levende Musik i Skolen arbejder på fuld knald på at få det sidste til at køre på skinner. Vi fik en snak med LMS’ souschef Gitte Møller.
Tekst og foto: Alberte Garfield Schack
& Kathrine Vangslev
Hvordan har du oplevet det, at elever
fungerer som værter, presse og teknikere?
”Det har været så godt. Det er noget,
vi rigtig gerne vil arbejde med, det her
KulturCrew, og det fungerer rigtig godt
ude på skolerne. Vi har haft en kursusdag på Gimle og nogle opstartsmøder
ude på skolerne, og jeg synes, vores
kursusdage har sat mange tanker i
gang om, hvad eleverne overhovedet
kan. Og så tror vi i LMS, at eleverne
er rigtig gode til at tage ansvar, og
det synes jeg også, de har vist her i
Roskilde.”
Kunne du tænke dig, det kun var elever, som styrede det hele, og at jer i
LMS bare holdte øje med, at de gjorde
det rigtigt?
”Man kunne sagtens have eleverne
mere med under festivalen. For eksempel kunne de være med til at vælge,
hvilke af de musikgrupper, der har søgt
om at optræde, de godt kunne tænke
sig at have med. Der kunne også være
en god snak med eleverne om, hvad
god musik er for dem. Så jeg kunne
sagtens se eleverne være mere involverede, men ikke som dem der står for
det. Det tror jeg simpelthen er for stor
en opgave. Det tager jo et halvandet
år at arrangere sådan en festival, så
skulle de jo næsten gå ud af skolen.”
Hvordan er det så at gå så meget
ind for det her, uden at se en koncert
selv?
”Jeg har kun lige set starten af én
koncert, fordi jeg skulle se, hvordan
KulturCrew’et klarede at præsentere
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det. Nu ser jeg jo heldigvis også koncerter i hverdagen, når det er muligt.
Men jeg synes, det er dejligt at mærke
den stemingen, der er, når man kigger
rundt imellem koncerterne. Og se alle
de skoler, der kommer cyklende og
gående, det er rigtig fedt. Det er dejligt
at være en del af.”
Hvordan synes du, Roskilde har taget
imod festivalen?
”Jeg synes, Roskilde har taget rigtig
godt i mod den. Jeg oplever rigtig
mange glade lærere og rigtig mange
glade elever. Og også en masse frivillige, som bakker op omkring projektet.”
Synes du, det har været det hele
værd?
”Det synes jeg helt sikkert. Hvis man
nogen gange har en dag, man ikke kan
finde grund til at arbejde, er det godt
med sådan en festival, hvor man virkelig kan mærke, hvad det er, det handler
om. Det er absolut det hele værd, og jeg
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synes det er sjovt at se, når det hele
fungerer, som det skal.”
Har der været noget, der er gået fuldstændigt galt, udover at der har været
nogle aflysninger?
”Nej, aflysningerne har nok været de
største udfordringer. Selvfølgelig er det
rigtig ærgerligt, når der er en gruppe,
der aflyser, f.eks. er der en i dag, som
har mistet stemmen, og det kan man
bare ikke tage højde for. Der er nogle
ting, hvor man kan se på, hvad kan vi
blive bedre til, og det skal vi selvfølgelig blive bed til, men så er der også bare
nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved.”
Hvad er så det bedste der er sket?
”Det bedste ved festivalen er at se alle
de der elever, der får en rigtig god musikoplevelse, og hvor stemingen bare er
fantastisk. Det synes jeg, er rigtig fedt
at se.”

Kunne du godt tænke dig, at festivalen
varede flere end tre dage?
”Jeg synes en af fordelene ved, at det
varer flere dage, kan være for de små
børn, som synes det er hårdt at se to
koncerter i træk. Samtidig tror jeg, at
det både for musikere, lærere, elever
og dem, som kommer langvejs fra, kan
være svært at finde flere dage. Vi har
snakket om, om det skal være henover
en weekend, men jeg tror, disse to dage
passer helt fint.”
Kan du så afsløre noget om næste års
festival?
”Altså, jeg kan i hvert fald afsløre, der
kommer noget, men vi har ikke nogen
kommune endnu, men vi arbejder på
det. Der er flere kommuner, der har
valgt til og fra på grund af økonomien…
Det er sådan et rigtigt politiker svar,”
siger Gitte grinende.
”Jeg kan også fortælle at i år 2013, 14
og 15 er der kommuner, der er interesseret.”

”Det har været nogle
rigtig gode dage”
Frida arbejder i Roskilde Kommune, hvor hun laver en masse projekter for børn og unge. Og da det blev besluttet
at festivalen Musik i Tide, skulle afholdes i Roskilde, blev hun spurgt, om hun ville være tovholder. Og det sagde
hun med glæde ja til.
Tekst og foto: Alberte Garfield Schack
& Kathrine Vangslev
Hvordan synes du festivalen har været?
Jeg synes, det har været rigtigt dejligt.
Det er vildt, når man har forberedt
noget i et halvt år, og så bare lige pludselig se alle de unger, der bare myldrer
rundt og høre musik og dejlige koncerter. Jeg synes der er en rigtig dejlig
stemning, og jeg er rigtig glad over, at
det lykkedes.
Hvordan synes du så, det er gået?
Jeg synes, det er gået rigtig fint, men
noget kan vi selvfølgelig blive bedre til,
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men jeg tænker på at skrive det hele
ned og så snakker vi om det, når festivalen er overstået. Der er også bare
nogle ting, hvor man bliver nødt til at
sige, ”sådan er det bare”. Når man skal
have 9.500 børn til 120 koncerter, så
er der noget der kan gå galt. Det store
billede er, at det har været nogle rigtig
gode dage.
Kan du så mærke, det har ændret
noget i Roskilde?
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Jeg håber da, der er rigtig mange børn
og unge, der går hjem til deres forældre
og siger, at det var en rigtig god koncert, de var med til. På den måde tror
jeg på, vi holder fast i skolekoncerter
og måske får flere endnu.
Derudover er der også KulturCrew’et.
Det er noget jeg gerne vil have på flere
skoler i Roskilde. Mit håb er, at vi kan
tage ud på flere skoler i Roskilde og
vise dem denne festivalavis, så de kan
se det flotte stykke arbejde I har lavet.

Det håber jeg i hvert fald vil være med
til at ændre i Roskilde.
Hvordan er det så at gå så meget ind
for det, uden at se en koncert selv?
Jeg har fået lov til at se nogle bidder, og
det har været super dejligt. Jeg har lige
været inde og høre de der Babylove på
Gimle, det var bare super godt. Og så
må jeg bare se musik på andre tidspunkter, jeg skal jo være til rådighed, så
det synes jeg, er helt fint.”

“Helledusseda, vi kommer langvejs fra ...”
Tekst og foto: Alberte Garfield Schack & Kathrine Vangslev

Boris Erben, Flensburg.
Dansk kulturkonsulent for det danske
mindretal
Hvordan synes du, festivalen har
været?
”Det var rigtig spændende med en masse gode koncerter, men det er desværre
begrænset, hvad man kan nå. Og så
manglede der nogle flere dansenumre.”
Hvad vil du huske festivalen for?
”Helt sikkert de fællessange, der var til
festmiddag. Det var så godt, og alle var
med, det var en rigtig fest!”

Åse Madsen og Lene Bech,
Bornholm

Carsten Bilde, Jammerbugten
Kulturskoleleder

Kommunekontakt og kontaktlærer
Hvorfor er i taget så langt for at
komme til en festival?
”Det er vigtigt at få musikken ud i
hverdagen og ikke kun fremføre musik
på Bornholm.”
Hvordan synes I, festivalen har været?
”Den har været meget blandet, på
den måde at der har været så mange
forskellige former for musik. Men
fantastisk arrangeret, og rigtig godt
arbejde.”
Hvad vil i huske festivalen for?
”Den sidste koncert med Babylove, det
var en helt fantastisk koncert med fest
og farver, det er noget, jeg vil huske.”

Hvorfor er du taget så langt for at
deltage i Musik i Tide Festivalen?
”For min interesse og for at vælge
nogle koncerter ud, jeg havde lyst til at
se”
Hvordan synes du, festivalen har
været?
”Meget fin, god kvalitet. Dog synes jeg
ikke, alle koncerterne har været lige
gode, det er meget smag og behag. De
manglede mere noget dansemusik.”
Hvad vil du huske festivallen for?
”De gode mennesker, det gode vejr. Det
rigtig gode KulturCrew, da jeg synes,
det er rigtig godt med unge mennesker,
der tager initiativ.”
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Eleverne skulle selv
skrive sangen
Til koncert med Überlyd feat.
Chapper skal man ikke bare høre
musik, man skal også lave det.
Af Rebecca Dalsgaard Hansen
Dørene bliver åbnet klokken ni til kantinen på Absalon Skole.
Børnene strømmer ind og fylder
gulvet op forfra.
De snakker meget.
Chapper smiler og kigger ud på
børnene.
Han tager mikrofonen og begynder
at fortælle om, hvad der skal ske til
koncerten:
”Det er jer, der skal spille sammen
med os. Vi skal lave en sang, og det
første vi skal bruge, er et beat,” siger
han og fortsætter: ”Til det skal vi bruge
nogle lyde.”

Alle skulle være me
De inviterer en pige op på scenen for at
lave en trampe-lyd.

Hun tramper i gulvet, mens Daniel
Lindberg, der sidder ved laptoppen,
optager lyden.
Men det er ikke helt nok. De skal
bruge flere lyde.
”Hvilke slags lyde skal vi ellers
have?” spørger Chapper.
”Skal vi have en lys lyd?” spørger
Tao Højgaard, der spiller på bas.
En dreng, der sidder ude i højre side
af publikummet, rækker hånden op.
Han vil gerne sige en ”duup” lyd.
Han kommer op scenen, og lyden bliver
optaget.
De optager også lyde med nøgler,
skeer og hele publikummet, der råber
”Jah”.

En frø der spiser pølser
”Det er rigtig godt, men nu mangler vi at
finde på, hvad den skal handle om. Har I
nogen gode ideer?” siger Chapper.
”Pølser,” råber en.
”En frø,” råber en anden.
”En sang om en frø, der spiser pølser. Den sang tror jeg ikke vi har lavet

før,” siger Tao Højgaard, og publikum
griner.
Eleverne sidder og rokker på gulvet,
og de småsnakker, men de følger med
og rækker hænderne op i luften, når de
skal. De virker meget begejstrede for at
være med. I mens Daniel Lindberg sætter beatet sammen, spiller Chapper og
Tao en ”rimesang”, hvor børnene selv
skal afslutte sætningerne.

Med sutsko og FCK
Nu er beatet færdigt og bliver afspillet,
så alle kan høre med.
Børnene griner, da de hører det.
Nogle af elverne kigger rundt og
smiler, og der bliver klappet.
Chapper har lavet et omkvæd, og nu
skal alle synge med.
”Der er en frø, der spiser pølse, for
det er en dejlig følelse. Den har taget
sutsko på, for den elsker FCK.”
”En gang til!” råber Chapper, og så
synger alle med igen.

Chapper med den røde
trøje er kendt fra flere
forskellige tv-udsendelser for børn. Tirsdag gav
hav koncert sammen
med Überlyd på Absalons Skole i Roskilde.
Foto: Malte Eslau
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Koncert-succes
Musikgrupperne Überlyd feat. Chapper og TangleRoots spillede tirsdag dobbeltkoncert for omkring 100
af Roskildes indskolings elever - og det var eleverne godt tilfredse med.

Emilie Olsen og Silke van der Vliet
Sct. Jørgens Skole, 3.C

Olivia Jensen og Alma Kyhne
Trekroner skole. 3.A

Mads Johansen og Sigurd Jensen
Trekroner Skole, 3.A og 3.C

Hvordan var koncerten?
Emilie: Den var god
Silke: Den var rigtig god
Hvad syntes I, der var sjovest?
Emilie: Ham der neger manden der
dansede
Silke: Ham der, der sagde farvel på
afrikansk
Var det noget som du kunne finde på at
høre derhjemme?
Emilie: Ja
Silke: Det ved jeg ikke

Hvordan var koncerten?
Olivia: Rigtig rigtig god!
Alma: Den var god
Hvad syntes I, der var sjovest?
Olivia: Det var nok det der rap, tror jeg
Alma: Det syntes jeg også
Var det noget, I kunne finde på at høre
derhjemme?
Olivia: Ja, det afrikanske
Alma: Nej, ikke rigtig

Hvordan var koncerten?
Mads: Den var god
Sigurd: Den var god
Hvad syntes du, der var sjovest?
Mads: Det var til sidst, der hvor vi skulle
lære at sige farvel
Sigurd: Til sidst
Var det noget I kunne finde på at høre
derhjemme?
Mads: Øhhh måske
Sigurd: Det ved jeg ikke helt

Dans på afrikansk
Hvad får man, hvis man blander
afrikansk, nordisk og keltisk musik? Svaret er TangleRoots.
Af Rebecca Dalsgaard Hansen
”Det kan godt være, I synes, at TangleRoots er et lidt mærkeligt navn, men
det var det eneste, vi kunne få til at
passe til vores musik. Det betyder
rødder, der er viklet sammen, og man
kan sige, at vores musik stammer fra
forskellige rødder,” forklarede Martin
Seeberg, den ene af de tre musikere i
TangleRoots, som tirsdag gav koncert
på Absalon Skole.
TangleRoots spillede på mange forskellige instrumenter, man ikke så ofte
møder i dansk musik.
”Vi spiller på græskarinstrumenter.

De er selvfølgelig ikke lavet af græskar,
men de er runde med en hård skal,”
sagde Martin Seeberg.
Koncerten begyndte med Martin
Seeberg på fløjte, hvorefter Steen Lyck
kom ind på en vandtromme.
I baggrunden kom Basiru Suso ind
på en kora, et afrikansk strengeinstrument. Nummeret var stille, og de
bagerste elever strakte sig for at kunne
se vandtrommen, der stod på gulvet.

Se min kjole
De begyndte på et nyt nummer. Det
lød velkendt. Det var hønsefødder og
gulerødder.
”Syng med, hvis I kender den,” sagde
Martin Seeberg, men han fik ikke rigtig
publikummet med.
”Vi spillede en kendt børnesang for

Basiru Suso og fandt ud af, at den også
bliver sunget der, hvor han kommer
fra,” fortalte Martin Seeberg.
”Nu vil vi synge den på dansk, og så
synger Basiru Suso den på afrikansk
bagefter. I må meget gerne synge med.”
Og så sang eleverne glædeligt med
på se min kjole.

Sved på panden
”Vi skal finde ud af, om I kan danse
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TangleRoots spiller for tiden Kamæleon Koncerter - det vil sige familierkoncerter - for LMS, men vil gerne tilbage til skolekoncerterne, som de også tidligere har beskæftiget sig med. Her optræder de på Absalons Skole, Roskilde. Foto: Malte Eslau
...fortsat fra foregående side..
afrikansk,” sagde Basiru Suso, og han
fortsatte: ”Ryk tilbage, tilbage.”
Publikummet havde rejst sig og rykkede tilbage.
”Okay, først skal I sætte højre fod
frem og så tilbage.”
Han begyndte selv at danse.

Publikum dansede med.
Der blev grinet, og især de voksne
var i fuld gang.
”Puh, der fik jeg varmen,” lød det
fra en af eleverne, der også så meget
forpustet ud.
”Nu skal I også klappe!” råbte Basiru
Suso.
Nu gav rummet genlyd af alle, der

klapper.
Dansen udviklede sig, og alle drejede
rundt med hænderne over hoveder-ne,
mens de klappede.
Da kinderne var blevet røde og dansen nåede sin ende, fik børnene til sidst
lært at sige farvel på afrikansk.

BLUES ROOTS
Af Dana Ahmad
Blues Roots spillede blues med afrikansk rytme.
Før koncerten gik i gang, fik publikum
en lille forklaring om bluesmusikkens
historie. Efterfølgende gik bandet i gang
med at spille.

Gab og uro
Alle numre var sunget på afrikansk, hvilket gjorde børnene lidt urolige.
Bandet var under tidspres, men
nåede at spille fire sange for publikum.

Første sang var unikt gammelt blues.
Allerede efter første nummer begyndte børnene at gabe.
De var trætte, og man kunne tydeligt
se, at de havde brug for frisk luft.

Voksen begejstring
Under alle numre fik Salieu Dibba til
gengæld gang i det voksne publikum,
som han fik til at klappe med og trampe
i gulvet.
Det skabte en god stemning – i hvert
fald på stolerækkerne blandt de voksne,
mens børnene på gulvet var svære at

vække liv i.
Anden sang var en anden stilart,
men var stadig sunget på afrikansk.
Tredje sang var en kort sang, hvor
Blues Roots fik nogle til at synge med
på omkvædet, begejstrende.
Til slut fyrede Blues Roots op for
musikken, og afsluttede venligt.
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Publikums dom
Af: Anna Staal

Johan Kryger, 14 år
Sct. Jørgens Skole, 8.y

Nordens Tone

Dårligt udsyn
Af Anna Staal

ANMELDELSE
Grunden til at jeg kun vil give to stjerner, er fordi, jeg synes, det var ærgerligt, at musikerne kun stod helt nede i
den ene ende af salen.
Koncerten blev afholdt i auditoriet
på rådhuset.
Jeg sad på auditoriets tribune, lidt
ude i den ene side af den, men kunne
ikke se musikerne på scenen.
Auditoriets lokale var meget kedeligt
og meget rodet, og det gjorde, at jeg
ikke kunne koncentrere mig om musikken, som blev spillet.

Nordisk sprogmester i front
Nordens Tone består af Julie Hjetland,
som er sanger og kan synge på både

finsk , dansk , grønlandsk , norsk og
svensk.
Gruppens pianist hedder Pojken
Flensborg, bassisten hedder Torben
Bjørnskov, og gruppens sidste medlem
hedder Hans Mydtskov og spiller på
saxofon.

Kunne du lide koncerten?
Ja. Men den var fjollet.
Hvad var det fedeste?
Det var et nummer,
som hende sangeren sang uden musik. Men hun lavede
selv musik ved hjælp af stemmen og at
klappe sig på kroppen.

Lærke Viereck, 14 år
Sct. Jørgens Skole, 8.y
Kunne du lide koncerten?
Jeg syntes, den var
kedelig.
Hvorfor?
Den slags musik er bare ikke mig.
Hvad var det fedeste?
Da sangeren sang og klappede på sin
krop.

Sej solo
Noget der gjorde, at koncerten sneg
sig op på en to-stjernet plads var, at
sangerinden Julie sang, nynnede, klappede og slog sig på brystet, så det gav
en rungende lyd.
De andre musikere stod og kiggede
på, så det var en solo med Julie.
Publikum sad stille og lyttede under
hele koncerten, men lige efter Julie
havde sunget, klappede de meget, og
jeg er sikker på, at alle syntes, at det
var lige så godt som mig.

Marie Tim Andersen, 14 år
Sct. Jørgens Skole, 8.y
Kunne du lide koncerten?
Ja, jeg syntes, den var
okay.
Hvorfor?
Fordi den var anderledes end andre, og det var noget
anderledes musik.
Hvad var fedeste?
Da sangerinden sang solo.

Fremedartet - men fedt
Elektronisk musik i auditoriet på
rådhuset.
Af Anna Sværke Jensen
Da vi ankom til Rådhuset, fandt vi
hurtigt auditoriet, hvor koncerten skulle
afholdes.

Det var et lidt underligt sted at holde
en koncert, det virkede lidt som om,
man skulle til et meget højtidelig møde.
Men da først Thomas Sandberg kom
ind vågnede folk lidt op.
Det eneste, han havde med, var hans
bærbare computer og en masse små
instrumenter.

Han satte hurtigt sit grej op, og så
gik han i gang uden at præsentere sig
selv.
Musikken lød meget elektronisk med
en masse forskellige lyde, og det var
meget specielt.
Han havde et program, der indspillede og afspillede alt det, han sagde og
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spillede ind i mikrofonen.
Han havde selv programmeret og
lavet programmet.
Det var meget fedt, så det var kun
ham, der kunne lave musik på det.
Musikken lød ret godt, og der blev
visket lidt i krogene om, at det faktisk
var ret fedt.
Der var dog nogle lyde, der ikke var
ret rare.
Der var faktisk et par stykker, der
sad og holdte sig for ørene, fordi det
simpelthen var så højt og larmende.
Med sig havde Thomas Sandberg også
et smartboard, hvor han lavede nogle
fede effekter med sit webcam i sin bærbar computer.
Ellers løb han rundt på den lille
scene og rodede rundt i alle instrumenter.
Det virkede lidt frustrerende for
publikum, der prøvede at lytte til musikken og følge med oppe skærmen.
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Folk var lidt rastløse, fordi der havde
været en koncert inden, og der var ikke
nogen pause så det var lidt hårdt.
Til sidst fortalte han, at hed Thomas
Sandberg, og hvorfor han interesserede
sig for den type musik.

Han sagde også, at han sendte
showet live på internettet.
Det blev alle lidt overraskede over.
Alle virkede til at have haft en god
koncert.

Thomas Sandberg med sin
koncertproduktion ”Laptop”
Foto: Freja Klint Sandberg

Det sagde publikum
Tekst og foto: Anna Sværke Jensen

Jannick Axelsen, 15 år
Sct. Jørgens Skole, 8X

Sofie Sille Sonne, 14 år
Sct. Jørgens Skole, 8Y

Kimmie Thomsen og Mathilde Jensen, 14 år, Sct. Jørgens Skole.

Hvad syntes du om koncerten?
Jeg syntes, den var kedelig, jeg fulgte
ikke rigtig med, fordi jeg spillede på min
mobil.
Hvad var det bedste ved koncerten?
At jeg sad og spillede.
Hvad syntes du generelt om skolekoncerter?
Jeg syntes det er nedern, det er aldrig
noget musik, man gider at høre.

Hvad syntes du om koncerten?
Den var lidt mærkelig, men det var meget godt at høre noget lidt anderledes.
Men det var lidt kedeligt i længden.
Hvad var det bedste ved koncerten?
Det ved jeg ikke lige, der var mange
gode ting, men også dårlige.
Hvad syntes du generelt om skolekoncerter?
Det er fint nok, det er meget fedt, man
slipper for time.

Hvad syntes du om koncerten?
Det var meget fedt med computeren og
det der. Men den var meget lang.
Hvad var det bedste ved koncerten?
Helt klart alt det han kunne med hans
computeren.
Hvad syntes du generelt om skolekoncerter?
De er fede nok.
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Babylove & the van Dangos

Reggae tsunami
Koncerten, der blev afholdt på
Gimle, tirsdag den 4 oktober var
noget festlig. Der blev både nikket med, danset med, og sunget
med.
Af Dana Ahmad
Efter en lang tids vente, blev bandet
endelig præsenteret af en frivillig
KulturCrew-elev.
Forventningerne om, at koncerten
skulle blive en til af den kedelig slags,
var tårnhøje.
Heldigvis blev publikum positivt
overrasket.
Bandet gik på scenen, og virkede
afslappende.
Forsangeren, Daniel Broman, virkede
som om, han var påvirket – måske nok
bare af musikken.
Han gik virkelig amok og var rigtigt
energisk på scenen, men det var kun
positivt, da det gav publikum en god
reaktion, og fik alle til at rocke med.

Babylove & the
van Dangos
Hver sang havde en historie. Der var
både historier, der handlede om drenge,
der tager knive med i nattelivet, om at
komme af med stress og bekymringer,
og om en tidligere amerikansk præsident.

Genre og historie bag hver sang
Bandets generelle genre er reggae, men
de kommer også ind på ska fra Jamaica.
De fleste sange lignede hinanden,
undtagen det sidste nummer, da det var
mere stille.

Publikum var begrejstret
Publikum var super entusiastiske og
klappede med. Der var virkelig smil
overalt i salen.
På 2. sal stod nogle voksne og dan-

sede med.
Det distraherede publikum i salen,
der hele tiden vendte blikket derop.
Udover det, var publikum positive
bagefter og kom op for at få autografer.
Det publikum værdsatte var, at bandet spillede nogle rigtige gode numre,
og performende fantastisk live. Samtidigt gav bandet publikum en forklaring
til hver sang, hvilket hjalp med at forstå
lyrikken og melodien i sangen.

Reaktioner efter Babylove & the van Dangos
Tekst og foto: Dana Ahmad
Sofie Tullin
9.c på Østervangsskolen
”Koncerten var herrerfed, og man blev
”Musikken var god,
glad og ville
festlig og opmundanse med. Når
trende med en dejlig
jeg kommer
jamaicanske rytme.
hjem, skal jeg
De spillede rigtigt
helt klart finde
godt, og fik skabt en
dem på nettet’’
god stemning’’
Det Sofie tager
Mette vil prøve at
med sig, når hun
finde bandet på nettet.
har forladt koncerten er, at det var en
fed og en festlig oplevelse.
Mette Pedersen
9.c på Østervangsskolen

Tine Mikkelsen
9.c på Østervangsskolen
’’Jeg havde lyst til at hoppe, og fyrer
den af’’
Noget af det Tine,
syntes var super
sejt, var keyboardspilleren,
som fyrede den
max af, og sangeren som havde en
god stemme. Tine vil huske den gode
energi de skabte.
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Tak for i år
Musik i Tide Festival 2011 har nået sin
ende, og Musik i Tidende-redaktionen,
LMS - Levende Musik i Skolen og
Roskilde Kommune vil gerne sige tak til
alle deltagere for tre fantastiske dage.
Særligt tak til den store indsat fra
styregruppe, arbejdsgruppe og KulturCrew.
På gensyn næste oktober til Musik
i Tide Festival 2012 i en ny og forhåbentlig lige så veloplagt og engageret
kommune som Roskilde.

Knap 9500 børn kom til koncert på
Musik i Tide Festival 2011
a KulturHjælpen fr stort hit
t
Crew var e erne
ik
s
blandt mu

Udover kurser og
også på konferen koncerter bød årets festival
cer med oplæg
og debat

Festivalk

d Breeze
oncert me

of Gospel

Festmiddag i Riddersalen
på Hotel Prindsen

