MUSIK I TIDENDE
Udgivet af LMS – Levende Musik i Skolen

Festivalen blev åbnet med et
brag. Se billederne side 3.

Den 25.-27. oktober 2015

Massiv stjerneregn. Læs anmeldernes dom side 7-10.

Stort tema om Billund Builds
Music. Læs mere side 13-20.

Begejstring i Billund

Musik i Tide Festival 2015 blev en fremragende fest i Billund, hvor der
var øren- og øjenåbnende oplevelser til både kommunens børnehaveunger, folkeskoleelever, et amerikansk forskerhold samt et utal af tilrejsende festivalgæster fra ind- og udland.
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Redaktøren holdt for nar
Det skulle tage flere uger før
redaktøren indså, at ingen af
avisens journalister egentlig var
særlig vilde med journalistik.
Nu synes de heldigvis, det er
sjovt… påstår de i hvert fald.
Af Malte Jørstad, redaktør
De var alt for høflige til at sige det med
det samme. Hvis det ikke var for deres
tillid og gode humør, kunne realiteterne
meget vel stadig henstå i det uvisse.
Siden første KulturCrew-kursus
er undertegnede redaktør dog blevet
meget klogere på de syv umanérlig
entusiastiske journalister, du kan læse
mere om på disse sider. En af disse
erkendelser er den, at ingen af dem
faktisk var særlig interesserede i det
der ’journalistik’.
Heldigvis har redaktionsmøderne givet blod på tanden til at væbne sig med

lydoptageudstyr, kuglepen og gåpåmod.
Og sammen med engagementet
opstod – heldigvis? – også en fortrolighed, der endelig lod den uanende
redaktør vide, at redaktionen kun mødte
mere eller mindre frivilligt op til det
første KulturCrew-kursus.
Én blev tvunget af en lærer, en
anden kom kun på grund af en veninde,
en tredje valgte bare ’et eller andet på
listen’.
Hvad end deres grunde i virkeligheden var, er det nok i grunden ganske
godt, at det var netop disse syv seje
journalister, der dukkede op. Lige siden
har de nemlig arbejdet benhårdt på at
bringe dig den avis, du læser lige nu.
Og tænk en gang – nu synes de oven
i købet, at journalistik er sjovt. Det
påstår de i hvert fald, når redaktøren
spørger…
God læselyst.

Årets redaktør er Malte Jørstad, journaliststuderende på 3. semester ved Syddansk Universitet og mentor ved Capital
of Childrens Børnejournalistuddannelse.
Foto: Christian Brandt
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Lovende åbningsbrag
Det blev en vild aften, da Hotel
Legoland åbnede dørene til Auditorium A og åbningsarrangementet ved Musik i Tide Festival.

begyndte at danse til trommerytmerne.
Også Billunds Ungdoms- og Kulturskole høstede vilde klapsalver for deres sang
og musik. Især Up Town Funk, fremført af
garden, fik rigtig gang i publikum. De sluttede af med deres kendingsmelodi, der
blev fremført af alle de unge musikanter.

Musik i Tide Festivalen blev søndag åbnet med en brag af en koncertaften, der
bød på et væld af forskellige instrumenter, genrer og kunstnere.
Så snart dørene blev åbnet begyndte
folk at skubbe til hindanden for at
komme ind.
Lærke, Cecilie og Louise fra Billund

KulturCrew bød velkommen til Musik i
Tide Festivalen 2015 med en flot tale.
Og så var aftenen ellers i gang.
Det forrygende åbningsarrangement
bød på en perlerække af små koncerter,
der imponerede den fyldte sal.
Amir John Haddad, der spillede spansk
flamingoguitar, henlagde salen i dyb
stilhed, mens hans fingre sprang over
strengene.
Senere fulgte koreanske Sori Choi, der
startede med at spille på sit slagtøjsinstrument bag ved publikum, så de måtte
vende sig i de bløde stole for at se, hvor
lydene kom fra. Hun banede sig vej gennem salen og endte på scenen, hvor hun

En af aftenens helt store oplevelser var
sangeringen Miriam Mandipira.

Koreanske Sori Choi imponerede med
sin solooptræden.

Elever fra Billund Kulturskole fik også
store klapsalver ved åbningen.

Af Mathilde Ascanius og Emilie Hygom
Foto Christian Brandt

Startskud med høj standart
Aftenen var startskuddet til to intensive
dage med musik, koncerter og kultur.
Hvis standarden er lige så høj som til
åbningsarrangementet søndag aften –
ja, så kan Musik i Tide Festival 2015 kun
blive en sand fornøjelse.

LMS-souschef Gitte Abildtrup var
begejstret for aftenens tre KulturCrewkonferenciers.

LMS’ koncertdirektør Ebbe Høyrup (tv)
og Billunds borgmester Ib Kristensen
bidrog begge til aftenen med taler og
klapsalver.
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Hotel Legoland klarer
presset
Er der plads til alle, når musikere, arrangører og undervisere rykker ind på Hotel Legoland? Salgs- og
marketingschef Mads Keblovszki mener ikke, der er grund til bekymring.
Af Emilie B. Hygom
Hotel Legoland i Billund er et stort hotel
med 223 værelser og 988 sengepladser.
Men når musikere, arrangører, undervisere og deltagere flytter ind i forbindelse med Musik I Tide-festivalen, er der
så plads til alle de andre gæster?
Mads Keblovszki er salgs- og marketingschef ved hotellet, og ifølge ham er
der ingen grund til bekymring.
”I fylder heldigvis ikke det hele. Vi
har endda plads til flere gæster, hvis
det kommer der til”, fortæller han.
Mads Keblovszki har arbejdet som
salgs- og marketingschef ved Hotel
Legoland i 6 år – så han ved, hvad han
taler om.
Og faktisk har der været situationer,
hvor der ikke har været plads til gæster
på hotellet. For eksempel hvis der bliver
booket to familier på samme værelse.
Men så er der heldigvis en løsning på
problemet.
Normailt vil en af familierne bare få

Indgang til Hotel Legoland. PR-foto
et andet værelse, men hvis det ikke er
en mulighed, må hotellet flytte den ene
familie et andet sted hen. LEGO har for
eksempel også LEGO Holiday Village,
som er en samling hytter, der ligger lige

uden for parken. Hvis både hotellet og
Holiday Village er fyldt, må de i receptionen og forsøge at finde et andet
værelset på et andet hotel i Billund.
Selvom der nogle gange kan opstå
problemer – og selvom hotellet i højsæsonen skifter næsten alle gæster ud
hver dag – forsøger personalet at gøre
ventetiden så kort som mulig.
”Der er ikke noget så irriterende som
at stå i kø. Især hvis man betaler penge
for det”, siger Mads Keblovszki.
Lige nu kan hotellets største mødelokale rumme ca. 400 mennesker. Ved
større arrangementer, der kræver flere
lokaler, kan Hotel Legoland servicere op
til 1000 mennesker.
Legoland lover, at der er både
senge, stole og mad nok til alle
festivalgæster.
PR-foto
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Et historisk blik på

Musik i Tide Festival
Den første Musik I Tide Festival
blev holdt i år 1996 i Slagelse.
Men hvorfor skal børn egentlig
bruge skoletiden på at tage til
koncerter?

I 2006 var gruppen
Basix et af de meget
populære indslag på
Musik i Tide Festival i
Helsingør.
Arkivfoto.

Af Maiken Grenn Ejgaard Lauridsen
Siden første gang Musik I Tide blev afholdt, har festivalen udviklet sig meget.
Der var omkring 60 koncerter til den
første festival og de var spredt rundt
på alle skoler i Slagelse. Det betød
lange transporttider for festivalgæsterne.

LMS forsøger at få en
god geografisk spredning på værtsbyerne,
ligesom der er det på
de over 50 kommuner,
LMS til hverdag samarbejder med omkring
skolekoncertordningen
Musik i Tide. I 2008
bragte det festivalen
til Kolding. Arkivfoto.

Synlig musik
Faktisk opstod ideen til festivalen med
musikken. Der var nemlig en masse
gode musikere lige rundt om hjørnet.
Det havde ført til en masse skolekoncerter, men de kom elever og lærere
til gode.
Festivalen skulle derfor gøre musikerne mere synlige og samle arrangører
og musikanter på samme sted.

Musik i Tide Festival
afholdes hvert andet
år og i de festival-frie
år har LMS siden 2012
suppleret med en
endags-udgave kaldet
Musik i Tide Showcase.
Her i Aarhus 2012,
hvor KulturCrew gjorde
en stor indsats.
Foto Christian Brandt.

Eleverne gør sit indtog
Med tiden er KulturCrews blevet en fast
del af festivalen. De hjælper blandt
andet med at tage godt imod alle kunstnerne, præsentere koncerter og stille
musikinstrumenter op.
Første gang der blev produceret en
KulturCrew-avis var i Roskilde i år 2011.

Der er sket meget
siden første festival
i 1996 – ikke mindst
teknologisk. Her på
festivalen i Næstved
2013, hvor en elev
sikrer sig at kunne
genopleve koncerten
med rapperen AndyOp.
Foto Christian Brandt.

Nye horisonter
Ifølge Gitte Abildtrup, souschef hos
LMS, er det vigtigt for børn at høre
andet musik, end det, de er vant til.
Og så er det vigtigt at skolebørn får
lov til at møde musikerne bag musikken.
Hvem ved – måske får man også en ny
ven eller to.
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Ældre børn går glip af
Jeppe fra Lille Nørd
Elever i mellemtrin og udskoling får ikke lov at opleve TVstjernen Jeppe Vig Find og hans
Jazzhyæner på Musik i Tide
Festival. Vi har spurgt hvorfor.

Jeppe og
Jazzhyænerne
kan opleves
både mandag
og tirsdag på
Musik i Tide
Festival 2015.

Af Elisabeth Klindt Andreasen og
Julie-Marie Bloch Krarup
Jeppe og Jazzhyænerne skal spille på
Musik i Tide Festivalen, men kun for indskolingen. Mange børn og unge kender
allerede Jeppe fra tv-programmet Lille
Nørd på Ramasjang. Nogle af de større
elever synes, at det er lidt ærgerligt, at
de ikke også kan komme ind og se ham.
Derfor har avisen talt med Gitte
Abildtrup, som er souschef hos Levende
Musik i Skolen (LMS). Vi har spurgt ind
til, hvordan det kan være, at nogle af
Musik i Tides koncerter ikke er for alle
elever. Hun fortæller, at det er meningen, at eleverne skal se en lidt anden
verden af musik end den, de ellers
kender fra radio og tv.
Her er Jeppe og Jazzhyænerne kun
en lille del af hele arrangementet. Musik
i Tide holder primært små koncerter,
for så kan deltagerne efter koncerten
komme op og tale med musikerne og
prøve deres instrumenter.
Grunden til at Jeppe og Jazzhyænerne er blevet valgt, er ikke fordi at Jeppe
har været i fjersynet og børnene kender
ham derfra. Det er af den simple grund,
at han og Jazzhyænerne laver noget
god musik.

Foto: Kathrine
Christensen

hans partner, Marie, var de første værter for programmet.
” Mine venner har altid sagt jeg nok
kom ind i branchen på grund af børnetv”, fortæller Jeppe Vig Find til avisen.
”Jeg vil helt klart forsætte med det
arbejde, jeg laver, indtil jeg ikke lever
mere. Det gør en så glad, når man kan
se børnene blive glade, når jeg optræder. Så bliver jeg også selv glad. Jeg

kunne da godt tænke mig at optræde
for de store også, og hvis jeg fik tilbuddet ville jeg takke ja”, fortsætter musikeren, der sagtens kan huske første
gang, han selv skulle optræde.
”Det var en smule specielt første
gang jeg skulle optræde. Jeg var ikke
nervøs på den måde, det var nu mest
bare spændende”.

Jeppe Vig Find er
børnetv-vært, skuespiller og musiker. Han
startede karrieren
hos Danmarks Radio
i 2004, og er bedst
kendt fra børneprogrammet Lille Nørd.
Fra 2008 skiftede
han til TV 2, hvor han
blandt andet var med
til at lave kanalens
nye børne- og ungdomsprogrammer som
Bavian. I 2012 udgav
han albummet ’Jeg
Vil Ud’ sammen med
Jazzhyænerne.

Ville sige ja hvis han fik buddet
Det er et fagudvalg i LMS, der bestemmer, hvem der skal spille til festivalen
og hvem, der skal spille for hvem. Lille
Nørd har kørt i fjernsynet i 10 år med
forskellige værter. Jeppe Vig Find og
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Smilende hyæner
Jeppe og Jazzhyænerne smilede under hele koncerten
Anmeldelse
Af Maiken Grenn Ejgaard Lauridsen
Jeppe og Jazzhyænerne er et band, der
er rigtig gode til børn. De fik publikum
med under deres koncert og virkede
meget glade. Faktisk smilede alle fem
medlemmer under hele koncerten.
Forsangeren Jeppe Vig Find, kendt
som tv-vært fra blandt andet Lille Nørd,

fortalte historier under koncerten. De
fire hyæner lavede lydeffekter til, og
det gjorde de med stor indlevelse. Jeppe
selv klædte sig ud for øjnene af publikum under sine historier, og det var
alt sammen med til at gøre koncerten
til en god oplevelse. Især når Jeppe gik
rundt imellem publikum og dansede, så
entusiasmen spredte sig til dem.

Publikum skulle også selv op og
danse, og igen stod hyænerne for baggrundsmusikken. Børnene virkede til
at have det sjovt – især under en vild
trommesolo, hvor der var fri dans. Her
løb hyænerne og Jeppe rundt, lavede
kolbøtter og dansede på stolene.
Efter koncerten var Jeppe Vig Find
tydeligt tilfreds. Han fortalte til avisens
udsendte, at han godt kan lide at
optræde for børn, fordi de siger deres
ærlige mening i forhold til voksne. De
voksne er nemlig alt for høflige.

Uforudsigelig musiker fik
smilet frem
Lars Greve og Kresten Osgood underholdt med
fantastisk sjovt sceneshow
Anmeldelse
Af Camilla Olesen
Gennem hele koncerten med Lars Greve
og Kresten Osgood fandt musikerne nye
veje til at underholde publikum.
Tommelfingre blev stukket i munden
og kørt rundt på trommeskindet. Der
blev lavet andelyde, hvallyde og spillet
på blæseinstrumentener. Og de mange
uforudsigelige indslag gav pote. Publikum så nemlig ud til at være rigtig godt
underholdt.
Snart forskrækkede Lars Greve
publikum med et pludseligt, højt slag
på trommen, der resulterede i et skrig
fra en publikummer. Snart sad han i
skrædderstilling og begyndte at spille
på keyboard.
Musikken lød tilfældig, men havde
dog en rytme over sig. Man nåede aldrig
helt at bestemme sig, før musikeren var
ude blandt publikum og fik dem til at

klappe mens hans kompagnon, Kresten
Osgood, spiller til.
Selv da Lars Greve foΩrpustet har
sat sig ved trommesættet og tømt en
flaske vand, vil publikum have mere.
Han tager trommestikkerne til sig og
laver nogle sindssyge lyde, som om de
er hans livsfarlige samuraisværd. Publikum griner og griner. Han laver så høje
lyde, at han gør højtalerne overflødige.
Normalt ville man sige, at der kan være
baggrunds støj… men i dette tilfælde
er det nok mere forgrundsstøj. Alligevel
fungerede det.
Da publikum får et bud om sidste
ekstranummer, er der delte meninger.
Publikum har nok, som undertegnede,
syntes det var en sjov oplevelse, men
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Kresten Osgood trutter smil
på publikums læber.
Fotos: Jannik Benedictus

ikke desto mindre haft svært ved udsigten til at skulle rumme flere høje lyde
og larmende sceneshow.
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En rigtig eventyrkoncert
Publikum var opslugt af Ensemble Shahar.
Foto Kathrine Christensen

Anmeldelse
Af Maiken Grenn Ejgaard Lauridsen
Ensemble Shahar er et band, der er
gode til børn. Det lykkedes dem at få
børnene med på deres sjove sange

og remser. For eksempel da publikum
skulle skråle med på den kendte sang
om Pippi Langstrømpe.
Bandet blander et væld af forskellige kulturer. Ét medlem er for eksempel
fra Ungarn, et andet fra Skotland og et
tredje fra Palæstina. De bor dog alle i

Danmark.
Gruppens sangerinde var klædt ud
som en ensom prinsesse, mens klarinettisten, Emil Goldschmidt, fortalte
historien under koncerten. Faktisk var
hele koncerten ét stor eventyr.
Alle musikere bidrog med lydeffekter
og musik, mens sangerinden lavede en
slags skuespil.
Generelt fungerede konceptet rigtig
godt, og de fik publikum til at grine flere
gange. Når det kom til at synge med på
nogle af sangene, syntes børnene, at
det var et stort hit. På den måde kom
de også med i koncerten, i stedet for
kun at sidde stille og lytte. Musikerne
bidrog med lydeffekter og sange.
Både eventyret – og koncerten –
endte heldigvis godt.

Spansk fest var
slut fra start
Selvom det virkede lovende før
koncerten gik i gang, endte det i
stor fiasko for Zoobazar og Carmen Paris.
Anmeldelse
Af Camilla Tofte og Camilla Olesen
Selvom man skulle tro, at en af Spaniens største folkesangerinder ville fyre
den af, var det ikke sådan koncerten
blev modtaget af publikum.
Gruppen havde desværre store problemer med at få publikum med, og flere
elever begyndte at snakke og pjatte ind

imellem numrene.
Musikken fra Zoobazar lød så ens,
at det kunne have været den samme
lydbid, der var sat på repeat. En enkelt
gang forsøgte bandet at få folk til at
synge med, men det unge publikum
forstod ikke den udenlandske tekst.
Før Zoobazar og Carmen Paris gik
på scenen, lignede det ellers en succes.
Bandet løb rundt og spillede fodbold i
salen, og udstrålede en fed energi. Men
musikken passede desværre ikke til
målgruppen, og det var ærgerligt. Musikerne var gode til deres individuelle
instrumenter, og krydrede blandt andet
sangene op med et anderledes instru-
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Foto Jannik Benedictus
ment som saven.
Avisens anmeldere vil mene, at
Zoobazar og Carmen Paris havde haft
bedre held med et ældre publikum. De
unge mennesker var i hvert fald svære
at engagere. Til den sidste sang fik bandet dem dog til at rejse sig op og klappe
med, men det varede ikke mere end et
minut før klappene stoppede. Så stod
publikum egentlig bare og kiggede, og
flere var allerede ved at iføre sig jakker,
før koncerten var færdig.
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Postyr Project lyste op
Postyr Project har siden
2012 spillet 110 skolekoncerter for LMS og viser med
deres koncert på Musik i
Tide Festivalen, at de bestemt ikke har tabt pusten.
Pressefoto

Trods tekniske problemer kom
bandet hurtig tilbage på sporet.
Anmeldelse
Af Mathilde Ascanius
og Elisabeth Klindt Andreasen
Postyr Project går på scenen i Auditorium A og fyrer den max af foran
publikum.
Gruppen består af 5 mennesker og
1 computer. De røde og grønne farver
fra projektørende giver en god effekt
sammen med de mange farver fra de
lysende mikrofonstativer.

Ingen nervøsitet
Ingen af sangerne virker til at være
nervøse. Til gengæld indtager de alle
scenen 100% og gør den til deres egen.
De skiftes alle til at synge og
fortælle. Sangeren, der synger, får pub-

likum med på en klapperymte og så går
det ellers bare løs. De 5 sangere sætter
mikrofonerne i stativerne og stiller sig
i en bue og begynder at synge en sang
a cappella, altså kun med deres egne
stemmer.
Det fungerer rigtig godt, når de lige
fortæller historierne bag sangene inden
de synger dem. På den måde fik også
de mindste publikummer et indblik i
sangenes historie.

Publikum blev optaget
Pludselig begynder en af gruppens
medlemmer at beatboxe. Han får publi-

kum til at hjælpe ham med nogle lyde.
Som hjælp sætter han håndtegn på
lydene for at guide publikummerne,
mens en computer optager og genspiller det. På den måde er publikum
pludselig en del af musikken. Bagefter
får han alle til at rejse sig op og danse
et beat.
Det eneste nævneværdige problem
var et enkelt tidspunkt, hvor teknikken
drillede. Computeren begyndte at lave
en høj pivelyd, der hurtigt bliver kvalt af
teknikken.
Da koncerten slutter er de tekniske
problemer for længst glemt.

Foto Nikolai F. Andersen
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De Tre Musikterers
smarte tricks
Rutinerede musikere vidste præcis hvilke knapper, de skulle trykke på.
Anmeldelse

får lov til at komme op på scenen og
springe ballonen.

Af Camilla Tofte

Fest og forventning
”Vil I være med til at spille musikken”?
Eleverne, der sidder klemt sammen
i den lille gymnastiksal svarer med det
samme: ”JAAAA”!
Og så går De Tre Musikterer i aktion.
I det første nummer holder eleverne
hinanden i hænderne og råber med til
musikken. Det er en russisk folkemelodi, og elevernes opmærksomhed er
fanget fra start.

Børnene blev vilde af begejstring, og
man kunne nærmest se spændingen
i de små øjne, da de blev bedt om at
tælle ned fra 10.
Straks, mens børnene er mest glade
og optagede, begynder Mathias at tromme på en træstol og spille den fedeste

stomp musik.
De tre musikere følger op med en
let og børnevenlig opera og festlig
flamingo. Bandets frontkvinde finder en
vifte frem, som skal bruges i nummeret,
mens børnene skal bruges deres hånd
som vifte.
Alt i alt var det en koncert med gang
i den. Alle var glade, og De Tre Musikterer kan bestemt klappe sig selv på
skulderen, for deres super fede indsats.
En stor ballon
var en af De Tre
Musikterers succesfulde kneb til
at holde det unge
publikum tryllebundet.

Ballontricks
Pludselig finder musikerne en kæmpeballon frem og det gør børnene ellevilde. Nye sange går i gang og børnene
hopper op for at fange den flyvende
ballon. Et super godt trick der gjorde,
at børnenes opmærksomhed var rettet
fuldt mod bandet. Og de gode måder at
fange folk på fortsætter, da en dreng

Foto: Niklas F.
Andersen

Jazz for små ører
Unge i dag hører næsten kun pop-og rockmusik, så jazz er lidt af en forsvunden musikart. Hvordan vil
jazzmusiker Kjeld Lauritsen få børnene til at synes om hans musik til festivalen?
Af Camilla Olesen
De fleste mennesker forbinder jazz med
kedsomhed, så hvordan kan det være
at man har valgt en Jazzmusiker til, at
spille til en børnefestival?
”Musik i Tide har faktisk over 300
bands og solister i deres netværk, og
der er alle slags musik: Jazz, folkemusik, instrumental, pop, danske viser,
børnemusik for de mindste børn osv.

De har prøvet at lave det sådan, at der
er noget for alle,” udtaler Morten Møller
som er projekt manager.
Kjeld Lauritsen mener ikke det bliver
et problem at holde gang i børnene.
”Vi har det man kalder en funky
rytme gruppe som er sådan noget
musik, der svinger rigtig meget, så jeg
tror ikke børnene vil lægge så meget
mærke til om det er jazz eller hvad det
er. Det er lidt i samme stil som Whitney
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Houston,” udtaler Kjeld Lauritsen.
Det er heller ikke nyt for Kjeld at
skulle optræde foran børn. Han laver
nemlig allerede noget med en gruppe af
børn.
”Det er musik for helt små børn hvor
de laver meget med jazz, men der har
vi så en masse eventyr ind over så børnene bedre kan relatere til det,” udtaler
Kjeld Lauritsen.
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Mode på festivalen
Avisen tog pulsen på moden hos nogle af de yngste festivalgæster
Tekst og foto af Julie Krarup og
Emilie Hygom
Børn og unge går mere og mere op i,
hvilket tøj, de har på. For nogle er det
vigtigt med de helt rigtige mærker.
Andre vil bare gerne gå i noget, de føler
sig godt tilpas i. Vi fandt fem unge
festivalgæster og spurgte ind til deres
tøjvaner.

Andreas, Jeppe, Liv, Mathias og Rasmus går alle i 4. klasse på Billund Skolen. De var alle sammen enige om, at de
gik op i hvilket tøj, de har på i forhold til
anledningen. Liv var lidt hurtigere end
drengene til at sige ja til spørgsmålet.
Generelt var avisens testgruppe
meget enige om, hvad der er vigtigt, når
man vælger tøj. De mente for eksempel
alle, at tøjet først og fremmest skal

Rasmus

være behageligt. Hvis ikke det er afslappet, duer det ikke, men det betyder
dog ikke, at man kun kan gå i joggingtøj
og klipklappere. Derimod var de begejstrede for mærker som Nike og Adidas.
Og så lige en ting mere: Når tøjet
skal vælges om morgenen, er det ret
vigtigt, at det er rent og ikke lugter.

Andreas

Avisens testgruppe
fra 4. klasse på Billund
Skolen mener, at tøjet
skal passe til anledningen. Her kan du se de
outfits, de fem unge
mener passer til en
lang dag på Musik i Tide
Festival.

Mathias

Liv

Jeppe
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Tak for denne gang – og
en afsløring
Musik i Tide Festival sluttede,
som den begyndte, i musikkens
tegn med en afslutningskoncert
på Hotel Legoland.
Af Rikke Andersen, LMS
Foto Christian Brandt
Inden den musikalske afslutning på de
tre festivaldage, lød der først en tak
for en fantastisk festival fra kultur- og
fritidschef i Billund Kommune, Rasmus
Kaufmann.
Og så var det tid til at afsløre, hvor
næste års Musik i Tide Showcase skal
afholdes.

Kongelig showcase
Musik i Tide Showcase 2016, skal
afholde i København på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium, hvilket
blev bekendtgjort af arrangementskoordinator Kirsten Juul Seidenfaden i et
lille digt, der blandt andet indeholdte
linjerne:

”Det blir den 19. september, det må I
meget gerne remember.”

Phønix og Sangka skabt en fin og medrivende stemning, og festivalen blev
afsluttet på et højt musikalsk niveau.

Festival lige på grænsen
Musik i Tide Festival afholdes igen i
2017, og områdekonsulent Birgitte Boelt kunne fortælle, at værtsbyen i 2017
bliver Sønderborg.
Hun lovede deltagerne smukke omgivelser, en fantastisk koncertsal - og så
er der ikke langt til grænsen.

Kinesisk strengeleg
Herefter var det tid til den sidste koncert under Musik i Tide 2015.
Folkemusik-gruppen Phønix havde i
dagens anledning inviteret den kinesiske musiker Sangka med på scenen.
Hun spillede på guzheng, et traditionelt strengeinstrument, og de fine
kinesiske melodilinjer blandede sig
smukt med Phønix’s nordiske toner i en
forrygende og autentisk koncert.
Selv om klokken var mange og publikum var mættet af musik og indtryk fik

Øverst th.:
Kirsten Juul Seidenfaden bød
Musik i Tide Showcase velkommen til København på et lille
digt.
Nederst th.:
Sønderborg overtager i 2017
festivalstafetten fra Billund her repræsenteret ved Birgitte
Boelt fra Sønderborg Kommune
og Rasmus Kaufmann, kulturkonsulent fra Billund Kommune.
Tv.:
Phønix drog i 2014 med LMS
og daværende kulturminister
Marianne Jelved til Kina, hvor
de fik et godt samarbejde med
musikeren Sangka.
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Billund
Builds
Music
Ugen op til Musik i Tide Festival
bliver fyldt med lyd, toner, kreativitet, innovation og entreprenørskab
i Billund Kommune, hvor omkring
4.000 børn og unge i alderen 0-16
år skal arbejde med musik, komponere og bygge instrumenter.
Udover at være et sjovt,
projektbaseret læringsforløb har
Billund Builds Music også til formål
at undersøge, hvilken effekt undervisning med eleverne i førersædet
har på deres motivation, kreativitet, evner til at løse problemer og
samarbejde. For at få opklaret det
bliver børn og lærere fulgt tæt af
et forskerhold fra det amerikanske
Tufts University’s Center for Engineering, Education and Outreach.
Billund Builds Music-ugen
kulminerer på Musik i Tide Festival, hvor eleverne vil opleve flere
professionelle og desuden selv
skal optræde for hinanden med de
selv-komponerede værker på de
selv-konstruerede instrumenter.
Læs mere om Billund Builds
Music på de følgende sider samt på
siderne
www.billundbuilds.dk og
www.capitalofchildren.com

Tema om

Foto: Maria Tuxen Hedegaard
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Projektleder på Billund Builds Music:

Kræver cola og
kakao
I oktober 2014 startede Billund Builds
Music projektet i Billund. Først var det
meningen at det kun skulle være for
nogle få klasser på en enkelt skole i Billund kommune, men senere kom ideen
om at alle elever i Billund kommune
skulle være en del af det nu kæmpe
projekt.

Cola til ugens gæst
Arrangørerne forventede slet ikke at
projektet ville blive så stort, som det
endte med.
”Hvis jeg drak kaffe, ville jeg højst
sandsynligt være død nu,” fortæller
projektlederen på Billund Builds Music,
Morten Møller, der ikke drikker kaffe,
men har holdt sig oppe på cola og
kakao.
Det har været meget stressende og
tidskrævende for ham. Det har taget
meget af hans tid og hans kæreste siger, at han efterhånden er blevet ugens
gæst derhjemme.

har også været nødvendigt at skifte til
en meget stærkere software”, forklarer
Morten Møller.
Det kæmpe projekt har selvfølgelig
krævet en del arbejde og nogle gange,
har der simpelthen ikke været hænder
nok.

Morten Møller, privatfoto

Af Maiken Lauridsen og
Elisabeth Andreasen.

Tema om

Internationalt aspekt
”Vi har skulle snakke sammen med
en masse mennesker fra forskellige
steder. Vi har blandt andet snakket med
et forskerhold fra USA, der er kommet
på besøg for at overføre projektet”,
uddyber han.
Forskerholdet skal se de videoer
som eleverne kommer til at optage.
De kommer til at se hvordan eleverne
klarer ting, når lærerne ikke fortæller
dem hvad de skal lave.
”Det har kostet over en million kroner at få det hele kombineret”, fortæller
Morten Møller. Der kommer et professionelt filmhold, som lever af at skyde
tv-reklamer, ud på skolerne og filmer

hvad eleverne laver.

Leg, mod og kreativitet
Forventningen er Billund Builds Music vil
resultere i, at næste gang eleverne får
stillet en ”umulig” opgave, går de i gang
med oprejst pande.
Ideen med Billund Builds Music er at
når man leger lære man bedst, så hele
forløbet skal være sjovt for eleverne,
men også lærerigt.

Morten Møller håber
Billund Builds Music
kan give skoleeleverne nye metoder og
mod til at gå løs på
selv svære projekter.
Her ses elever i gang
med et af projektets
mange workshops.

Stærkere software og flere hænder
Billund Builds Music havde planlagt hele
uge 43 for alle skoleelever i Billund
kommune og arrangeret workshops
for de ca. 5000 elever, der deltager i
projektet. Selvfølgelig har projektet
krævet både tilvalg og fravalg for arrangørerne.
”Vi havde planlagt at lave et debatforum, men vi var ikke sikker på at det
ville blive brugt, derfor valgte vi det fra.
Vi ville også have lagt alle videoerne
som eleverne kommer til at lave, ud på
YouTube, med tiden var ikke til det. Det

Foto: Maria Tuxen
Hedegaard
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Kan man værdsætte
musik på kommando?
Matt, en 22 årig studerende fra Tufts University i Boston, var mandag i uge 43 ude og lære nogle af
børnene på Søndre skole om Music Appreciation, men det var nu ikke alle børn, der var lige fokuserede
og begejstret for det. Det skulle Matt nu hurtigt få ændret med musik og leg.
Af Emilie B. Hygom og
Mathilde Ascanius
Mandag d. 19. oktober klokken 12:30
begyndte 22-årige Matt fra Tufts University i Boston, U.S.A., sit foredrag om
Music appreciation (oversat: musikværdsættelse, red.) for en af Søndre
Skoles 7. klasser.
Matt startede med at præsentere sig
selv og fortalte lidt om hvor han kom
fra og hvad Music appreciation handlede om.
”På Tufts University tror vi på at
alle børn er engineers og vores mål er,
at forbedre elevers undervisning via
engineering (oversat: kreationer eller
opfindelser, red.)”, siger Matt selv, efter
han bliver spurgt hvorfor Tufts University var interesseret i Billund Builds
Music.

Fængende rytmer
Efter at have præsenteret sig selv og
fortalt lidt om, hvad det hele gik ud på,
begyndte han at hoppe lidt rundt for at
få elevernes opmærksomhed. Efter at
han havde fået elevernes opmærksomhed snakkede han med dem om, hvad
forskellen på rytmer, melodier og harmonier er. Det var noget, der fangede
opmærksomheden for nogle elever.
”Jeg har lært mere om rytme og
hvordan man ser på musik. Jeg vil også
kunne bruge det senere fordi jeg i
forvejen går til klaver”, siger 12-årige
Emil G. som går i klassen, der var til
workshop.
Matt fik bl.a. eleverne til at lytte
til en sang, hvor de så skulle tælle til

hvilket som helst tal som faldt dem ind
og så skulle de f.eks. trampe i gulvet
ved hvert tal.
Til den første sang var de alle enige
om at det var fire som var det mest oplagte tal at tælle til, til andre sange blev
de enige om at det var f.eks. 2 eller 3,
der var mest oplagt. Matt fortalte også
klassen, at hvis det tal, der faldt en ind,
var 3, var der meget stor sandsynlighed
for, at det er en vals.

Musikkens humør
Matt satte nogle af sangene på pause
for at snakke med klassen om hvilke
instrumenter der var med og hvordan
tempoet var. Efter det snakkede de om
hvad de forskellige instrumenter sammen med tempoet gjorde ved ”humøret”
på sangen.
”Hvis der er trommer, et klaver og
måske en guitar hvor melodien ”hopper
lidt” bliver man glad af den og får lyst
til at smile eller danse,” fortæller Matt
eleverne.
Til et par af de sange eller musiknumre havde Matt forberedt en bestemt
dans som han lærte klassen. Han fik
hele klassen op at stå flere gange for
at lære dem de forskellige danse. Ikke
alle i klassen var med på det, men Matt
var tålmodig og fik alle med efter et par
forsøg.
”Det ville have været bedre hvis
han snakkede dansk. Det var lidt svært
at følge med”, siger Alea S., som er en
pigerne i klassen. Hun fortsætter:
”Jeg tror også at flere ville følge
med, hvis nu han snakkede dansk, men
det er jo ikke hans skyld”.
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Selvom Matt virkelig levede sig ind i
sin undervisning mistede flere og flere
af eleverne interessen for det der blev
sagt og det de skulle lave.
Først da Matt besluttede sig for at
de skulle lave en trommecirkel blev
opmærksomheden igen rettet mod ham.
Trommecirklen var en rundkreds som
klassen skulle sidde i på deres stole.
Matt lavede en nem lille rytme som de
alle lavede, ved at klappe og trampe, og
en efter en skulle de skifte deres lille
melodi til en de selv fandt på.
Efter trommecirklen skulle eleverne i
grupper lave deres egne sange og melodier med det de nu havde ved hånden.
Melodien skulle skifte følelser op til
flere gange, så den fortalte en mindre
historie. Klassen fik 10 minutter til opgaven og for nogle grupper var det en
udfordring bare at komme i gang, f.eks.
brugte en af grupperne for meget tid på
at beslutte hvilke følelser, de ville have
med og endte med ikke at have noget,
som de kunne vise for klassen.

Brugbart og fjollet
Matt afsluttede sin undervisning efter
halvanden time og takkede hele klassen
for at de ville lytte på ham inden han
sagde farvel.
”Jeg føler selv at jeg fulgte godt
med, men der var nogle gange hvor det
blev lidt fjollet eller grænseoverskridende”, siger Lærke M:
”Men jeg kan helt klart bruge det
de næste to uger hvor vi jo skal bygge
vores egne instrumenter og lave koncerter og alt muligt”.
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Elever åbnes for
nye lyde

Tema om

På Søndre Skole i Grindsted har 7.C undervisning i Science and Sound. Det er David Wells fra New York
Hall of Science, der underviser dem i lyde, og at de ikke altid lyder, som man tror de gør.
Af Julie Marie bloch Krarup
På Søndre Skole i Grindsted har 7.C fået
David Wells ind i deres klasse. Han skal
undervise dem i Science of Sound, og de
kommer til at afprøve en masse forskellige ting, som vil få dem til at åbne for
nye måder at se hverdagen på.
Da David viser dem en lille afrund
ting, kigger de mærkeligt på hinanden
og undrer sig over, hvad det mon kan
være.
Da han så viser 3 piger hvad en
hoptimist og den lille lydting kunne lave
til sammen, var de flade af grin. Klassens delte meninger var, at det lød som
Starwars-laserlyde.

Overraskende lyde
De blev efter den prøve bedt om og gå

ud i grupper bestående af to personer, og undersøge klasseværelset for
underlige lyde. De var meget overrasket
over de ting, de kunne få til at sige lyde.
”Det var rigtig sjovt fordi, nogen af
tingene lød helt anderledes end de så
ud, det var sejt og jeg kan helt klart
bruge det til noget”, siger Agnes fra 7.C.

Godt til selv at lave musik
Der var en rigtig god stemning gennem
hele forløbet, man kan sige det sådan
at 7.C sad ikke stille på noget tidspunkt.
De var hele tiden ude og lede efter nye
lyde.
”Man kan bruge det her når man
bliver ældre, og så kan man jo selv lave
musik. Det ikke noget jeg selv vil, men
andre kan jo bruge det”, mener Svend
Erik fra 7.C.

Billund Builds Music har budt på mange sjove oplevelser for kommunens elever.
					
Fotos: Maria Tuxen Hedegaard
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Overvejende begejstring
For de fleste i 7.C var det en god og
sjov oplevelse at få David ind og fortælle. Man kunne se hvordan de lyttede
og svarede godt på det engelske sprog.
”Det har været rigtig sjovt, fordi ham
manden fra New York kom og viste os
den mikrofon”, siger Shakira fra 7.C.
”Hvis jeg fik buddet igen, om at
prøve det her ville jeg det gerne. Godt
nok ikke med de samme ting, men så vil
jeg prøve at finde noget andet”, siger
Magnus fra 7.C.
Dog var det ikke alle, der var helt så
glade for det som andre.
”Det var sjovt nok, men kan ikke rigtig bruge det til det vi skal lave”, mener
Jonas fra 7.C.
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Mortens liv som musiker
Som 5-årig begyndte Morten
Hougaard at slå på ting. Det
er han aldrig holdt op med. Nu
holder han workshops i slagtøjsmusik under Billund Builds
Music-ugen.
Af Maiken Grenn Ejgaard Lauridsen
Som 5-årig begyndte den nu 23-årige
Morten Hougård at slå på ting, men det
var først som 8-årig han begyndte at få
rigtig undervisning. Det første rigtige
instrument han spillede på var kornet,
som han spillede på i 14 dage.

Trommeslager på sidelinjen
Hans forældre var med i et orkester i
Horsens. Nogle gange var han med sine
forældre i øvelokalet, hvor han sad og
kiggede på. Men det syntes orkestrets
trommeslager var en dårlig idé, og han
sagde til Morten, at han skulle komme
hen ved siden af ham. Der sad han i
et års tid og endte med at overtage,
da trommeslageren en dag ikke kunne
komme.

Da Morten var 11 år kom han ind
i Oddergarden. I garden spillede de
marchmusik og der spillede Morten
meget lilletromme. Morten spillede i
garden fra han var 11 til han var 18 år.
Han fik et så godt forhold til læreren, at han stadig tager til garden for
at spille med. Venskabet var ikke til at
slippe, og det på trods af, at Morten
flyttede til Esbjerg for at gå på forskolen til musikkonservatoriet.
Foto: Kathrine Christensen

Musikkonservatoriet og middelalder
Nu går Morten på Musikkonservatoriet,
hvor han både studerer pædagogik og
musik. I uge 43 skulle Morten undervise
i en klassisk percussion workshop i
forbindelse med Billund Builds Music.
Morten Hougård spiller klassisk
slagtøj, altså klassisk musik.
Han har et middelalderband, som
hedder Moro. I det band tager de om
morgenen ud og formidler musik og fortæller børn om deres instrumenter. Og
om aftenen spiller de for fulde folk på
kroer rundt omkring i landet. Der spiller
bandet fra maj til august. I den periode

spiller de nærmest konstant. De er ude
at spille i 4 dage, så er de hjemme i ca.
1 uge, og så er det ud at spille igen.

Børn har brug for musik
Morten kan rigtig godt lide at spille
musik for børn. Han synes nemlig ikke,
at der er nok musik i børns hverdag
længere. Morten synes det er en rigtig
skam at musikundervisningen bliver
nedprioriteret, da det er en vigtig del af
børnenes kreative tankegang.

Fantasien har ikke sat mange grænser for elevernes
fremstilling af instrumenter og musik i Billund Builds
Music ugen.
Fotos: Maria Tuxen Hedegaard
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Apps skal lære
elever om komposition

Tema om

Jacob Zax, Zack Sulsky og Rhys Lindmark er skaberne af appen Sketch-A-Song, der er en musikapp til
børn. De er nu til Billund Builds Music og skal rundt og vise deres anden app, Opus, til folkeskoleelever.
Af Camilla Tofte og
Camilla Olesen

Appen Opus er
særligt rettet til
undervisningbrug, og kan
hjælpe børn til
at komponere
lige så let som
at male med
fingrene.

Eleverne larmer og løber rundt i det
rodede klasselokale, der er fyldt med
hjemmelavede musikinstrumenter.
Deres lærer beder dem finde en plads
og tie stille. Hun præsenterer hurtigt
de mange mennesker, der kigger på, og
giver derefter hånden op til Rhys og
Zack.
”Hellooo!” råber eleverne til de to
drenge, da de stiller sig foran dem.

Foto fra Youtube

Musik på få minutter
Rhys forklarer, hvad deres app, Opus,
handler om, og hvordan man bruger
den.
Børnene begynder straks at grine,
da han sætter en sjov lyd på, og deres
opmærksomhed er fuldt rettet på
iPaden
Eleverne bliver sat i grupper, to og
to, og får udleveret en iPad, som de
straks finder interessant.
Børnene finder hurtigt ud af, hvordan man bruger app’en, og de har nemt
fået lavet et stykke musik. De sidder
med deres høretelefoner og nikker i
takt.
Rhys og Zack går rundt og lytter til
elevernes musik, og de udviser super
meget positiv energi, der også smitter
af på eleverne. Selvom de er to om én
iPad, ser det ikke ud til at volde nogen
problemer. De er gode til at samarbejde
og snakke stille og roligt om tingene.
Børnene bliver derefter sendt ud

i klyngen, med deres hjemmelavede
instrumenter.
De skal sammen lave en fællessang
på appen. De bliver delt op i forskellige
lyde, og derefter begynder de at spille
en melodi.
Eleverne koncentrerer sig meget for
at spille på de rigtige tidspunkter. Det
bliver nogle gange lidt svært for dem,

men Rhys er der hurtigt til at hjælpe
dem.
Eleverne får lavet 2 musiknumre, og
derefter er det tid til at sige farvel til
Rhys og Zack.
”Det var superfedt! Hvis de vil, må de
gerne komme igen”, siger Mathias Skov
og Aishan Ravikumar.
Musikappen
Sketch-A-Song
lærer børn om
musik og komposition på en
helt ny, legende
måde.
Foto fra Youtube

SIDE 18

25.-27. oktober 2015

Musik i Tidende

Jacob Zax,
Zack Sulsky
og Rhys
Lindmark
Foto:
Privatfotos /
edify.co

App-udviklere: Vi gør
komposition nemmere
Avisens dedikerede journalister har trodset sproglige barrierer og stillet skarpe spørgsmål til Zack og
Rhys, der står bag musikapp’en Opus.
Af Camillia Tofte og Camilla Olesen
Hvordan fandt I på at lave appen?
Zack Sulsky: Til at starte med ville vi
lave en app for voksne mennesker som
os. Men så opdagede vi, hvordan børn
legede med den og indså, at de faktisk
var de bedste til at lave deres egen musik. Så vi lavede en ny version for børn.
Tror I at de elektroniske måder at skabe
musik på i dag kan komme til at gøre de
rigtige instrumenter overflødige?
Zack Sulsky: Det tror jeg ikke. Det
håber jeg i hvert fald ikke. Altså alle
mennesker interesserer sig for forskellige ting, så selvom iPaden er lettere,
bliver det jo nok aldrig det samme som
en rigtig vibrerende ting, der er i luften
og som laver rigtige lyde.
Rhys Lindmark: Ja og tænk på at rigtige musikinstrumenter som klaverer,
har eksisteret i over hundrede år. Og
når man tænker på musikuddannelser,
så er det jo fysisk instrumentøvelse.
Så selvom digitale ting naturligt spiller en større og større rolle, ville det
tage lang tid før instrumenterne ikke
ville blive brugt længere.

Hvorfor lavede i appen?
Rhys Lindmark: Rigtig mange forældre vil gerne give musikundervisning
til deres børn, men børnene ville ikke
synes det er særligt sjovt fordi det er
for svært og det er også meget dyrt for
forældrene. I USA koster det cirka 60
dollar for en times musikundervisning
hvilket er meget dyrt. Vores program
kan komme til at koste 60 dollar for et
år. Som I så i dag får børn mulighed for
at skabe noget fra starten. De for lov til
at udforske instrumenter. Så vores app
gør musikundervisningen billigere og
sjovere.

Ny app på vej
App-udviklerne har allerede
en ny musikapplikation på vej,
hvor børn på nye måder kan
lære at komponere.
App’en hedder MusiQuest, og
du kan allerede nu skrive dig
op til den på
www.musiquest.com/vip eller
scanne QR-koden.
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Bruger I så også appen selv?
Zack Sulsky: Ja det gør vi faktisk. Vil
du fortælle?
Rhys Lindmark: Ja da. Jeg havde
egentlig ikke forventet at bruge den
selv, men så legede jeg lidt med den og
var sådan helt ”Omg det her er virkeligt sjovt, det er virkeligt godt”. Så jeg
kunne være til en fest med mine venner
og havde det sjovt, og så sådan ved
11-tiden kunne jeg sige ”Jeg går nu, jeg
skal i seng” fordi jeg ville lave musik på
min iphone. Så ja, vi har selv brugt den.
Zack bruger den til at lave sange og
sådan noget.

25.-27. oktober 2015

Musik i Tidende

Det skæve
spaghettitårn

Tema om

Elever byggede spaghettitårne så høje som 26 centimeter til Billund
Builds Music
Af Elisabeth Klindt Andreasen
Opgaven går ud på at bygge et spaghettitårn. Det skal være så højt som muligt
og der er kun et kvarter til at bygge det.
På toppen skal der være en skumfidus.
Når tårnet skal måles, må man ikke
holde ved tårnet og man må ikke tape
det fast til gulvet. Man får 20 stykker
spaghetti og en armslængde tape.
Dét er udfordringen til workshoppen ”Engineering” under Billund Builds
Music. Og i dag er det 5. klasserne på
Billund Skolen, der skal prøve kræfter
med opgaven.
Jen Scinto fra Tufts University har
spurgt eleverne, hvad man skal huske,
når man skal løse et problem. Det ser

ud som om 5. klasserne ikke er parate
til at kaste sig ud i engelske samtaler.
De fleste ser søvnige ud. Andre uforstående. Så rækker to elever alligevel
hånden op.
”Først skal man finde problemet”,
lyder svaret. Endda på engelsk.

De skæve spaghettitårne
Jen Scinto vil lære eleverne at løse problemer. De fleste elever synes stadig,
det hele er lidt kedeligt.
Hun springer hurtigt igennem de
længere forklaringer over, og giver eleverne deres opgave. Spaghettitårnene.
De 20 stykker spaghetti bliver fordelt
og nogle elever virker nu spændte på
at komme i gang. Andre forholder sig

skeptiske.
De bliver delt ind i grupper og får udleveret det sidste materiale. Udfordringen bliver grebet an på vidt forskellige
måder. Nogle går bare i gang med at
bygge, mens andre bruger en masse
tid på at planlægge hvordan tårnet skal
bygges.
Da halvdelen af tiden er gået, er der
stadig en gruppe, der ikke er kommet
i gang. Et par af gruppernes tårne er
begyndt at falde fra hinanden. Det ser
ikke ud til, at der er nogle der kommer
til at slå rekorden på 70 cm. Da der kun
er ét minut tilbage er der kun ét tårn,
der ikke er væltet.
Vinderholdet når en højde på 26
centimeter.

Festen fortsætter
for familier
Kan du heller ikke få nok af den gode musik?
Så sæt kryds i kalenderen 16. november, hvor Levende Musik i Skolen og Horsens Kommune
afholder Kamæleon Festival.
Der er sjove og spændende musikoplevelser for de 5-8-årige, når der er Kamæleon Festival på Horsens Ny Teater.
En række topprofessionelle musikgrupper står klar til at tage det unge publikum med storm, dans, sang og rytmer. Oplev
blandt andre middelalderensemblet Virelai, rapperne og hiphopperne i HipSomHap og opera-gruppen SaltoMortale.
Læs mere og køb billetter på hnt.dk
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