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LMS’ fagudvalg har to ledige pladser fra 1. juni 2021

Levende Musik i Skolen sender hvert år omkring 100 professio-
nelle musikgrupper/solister på turné rundt til Danmarks skoler. 
Udvælgelsen af kunstnerne foretages af LMS’ fagudvalg, som er 
et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert med-
lem sidder i tre år, og der udskiftes løbende to personer hvert år.

Vi søger nu to personer, der kan deltage i arbejdet de næste tre 
år. For at komme i betragtning skal du have:
• stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der  

supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget
• solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø
• viden om kunstnerisk formidling til børn og unge

De fire nuværende fagudvalgsmedlemmer har stærke kompe-
tencer inden for jazz, improvisation, sangskrivning, klassisk og 
verdensmusik. Vi ønsker derfor, at de to nye medlemmer  
supplerer dette felt med viden om eksempelvis ny musik, elek-
tronisk musik, folkeskolen og formidling til børn og unge.
Vi tilstræber desuden bred diversitet i udvalget.

Arbejdet består først og fremmst af deltagelse i to årlige møder 
med mødepligt:
• et udviklingsmøde (i 2021 er det mandag d. 7. juni 10-17 i 

København) samt
• et heldags udvælgelsesmøde (i 2021 er det onsdag d. 3. 

november i Aarhus). 
Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne 
gennemgå de mange (typisk 250-400) online ansøgninger. 
Ansøgningerne fylder typisk 1-2 sider hver og indeholder 
også lydeksempler, fotos og YouTube-klip. 

VÆR MED TIL AT VÆLGE:

HVILKE KONCERTER SKAL 
BØRN OG UNGE OPLEVE?

Vester Allé 15
DK-8000 Aarhus C
www.lms.dk 

Kontakt 
Koncertdirektør
Ebbe Høyrup
ebbe@lms.dk

http://www.lms.dk
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Udover ovenstående forventes medlemmerne så vidt muligt også 
at deltage ved LMS Festival den 4.-6. oktober 2021 i Aarhus.

Deltagelse i udvalget honoreres med møde-/forberedelses- 
honorar, i alt ca. 10.000 kr. pr. år.

Ansøg på mail senest 1. maj 2021, hvis du er interesseret, kvalifi-
ceret og kan deltage i de nævnte møder.

Send en kort, begrundet ansøgning (max én A4-side) samt CV til 
ebbe@lms.dk.

Bestyrelsen vil på sit møde sidst i maj udvælge de to nye med-
lemmer.

Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg

Har du spørgsmål? Skriv til direktør Ebbe Høyrup, ebbe@lms.dk

LEVENDE MUSIK I SKOLEN

Levende Musik i Skolen – i daglig tale LMS – har mere end 25 års erfaring 
med at præsentere den levende, professionelle musik for børn.
Vi arrangerer årligt omkring 2500 koncerter med godt 100 forskellige 
musikgrupper.

Levende Musik i Skolen er nationalt kompetencecenter for professionel 
musik for børn og unge, og leverer skolekoncerter til hele landet på 
vegne af Statens Kunstfond, som også finansierer størstedelen af aktivi-
teten.

LMS Skolekoncerter giver børnene adgang til en uvurderlige skat af 
musikalsk kulturarv uanset geografi og opvækstbetingelser, samtidig 
med at koncerterne er tilpasset skolens læringsdagsorden. 
Det musikalske katalog spænder vidt med det udgangspunktet at 
børnene skal præsenteres for musik, de ikke selv støder på.

Læs mere på lms.dk
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