DET STATSSTØTTEDE
MUSIKLIV GÅR SAMMEN
OM STORT LØFTE TIL
DANMARKS BØRN
Alle børn skal møde den professionelle, levende musik.
Sådan lyder det fra det samlede, statsstøttede musikliv,
der nu har søsat det fælles initiativ ”Koncertløftet”.
”Gode koncertoplevelser giver børn og unge magiske øjeblikke, dannelse,
viden og læring. De giver plads til følelser og nuancer, styrker identiteten,
forestillingsevnen og kreativiteten. Men lige nu er de musikalske goder
meget ulige fordelt i Danmark, og det vil vi gøre op med,” siger Ebbe Høyrup,
direktør i det nationale kompetencecenter Levende Musik i Skolen.
Sekretariatschef i DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner,
Asbjørn Keiding tilføjer: ”Koncertløftet er med til at bringe professionelle
musikoplevelser ud på skoler i hele landet, uanset hvor de ligger. Hermed
oplever flere elever glæden og værdien af den levende musik.”
Alliancen bag Koncertløftet består af alle institutioner, der i kraft af en
rammeaftale eller lignende med staten afholder koncerter for børn og unge
i grundskolen. Levende Musik i Skolen er ansvarlig for koordineringen i tæt
samarbejde med DEOO og de enkelte institutioner som spillesteder og
genreorganisationer.
Unikt sammenspil
I første omgang har parterne lavet et credo for projektet og påbegyndt et
fagligt samarbejde for at sikre udvikling, idéer og kvalitet. Administrativt
bliver der indsamlet data om, hvor og for hvem, der allerede afholdes
koncerter, så man fremadrettet gennem grundskolen kan nå ud til alle børn.
Og det er ikke bare den fælles sag, men også i høj grad fællesskabet om
sagen, der er værd at bide mærke i.
”Det er et helt historisk samarbejde. I musiklivet kan man komme til at se
hinanden som konkurrenter eller bare slet ikke se hinanden, men nu løfter

vi øjnene fra partituret og gør fælles sag. For børnene og musikkens skyld,”
siger Ebbe Høyrup.
Asbjørn Keiding ser også det nye samarbejde som en gevinst:
”Hos DEOO er et af vores mål mere faglig sparring mellem vores medlemmer
og Levende Musik i Skolen, og i den forbindelse er Koncertløftet en unik
chance. Det har en stor værdi ikke mindst for vores producenter. Her
samarbejder børn & unge-producenterne om at udvikle, videndele og skabe
nye koncertkoncepter – til gavn for børnene.”
Ingen skåltaler, bare musik
Selvom Koncertløftet allerede har givet anledning til vidensdeling og
udvikling hos alliancepartnerne har parterne ikke armene over hovedet, i
stedet smøges ærmerne nu op og arbejdet for at få musikken ud til alle børn
igangsættes.
I runde tal er der 700.000 elever i grundskolen i Danmark. 300.000 af
dem møder hvert år de professionelle skolekoncerter fra Levende Musik i
Skolen, mens DEOOs medlemmer når ud til 200.000. Det betyder, at mindst
200.000 elever står i dag udenfor koncerttilbuddene.
”Det er en stor opgave, der venter, ikke mindst fordi vi fra musiklivet jo ikke
bare kan beslutte, at skoler og kommuner skal tage imod koncerterne. Men
med Koncertløftet håber vi at få gennemslagskraft og komme endnu bredere
ud, end vi hidtil har klaret. Kulturministeriet og Statens Kunstfond står også
bag visionen her, så forhåbentlig kan vi sammen give børnene den kæmpe
gave, musikken er,” siger Ebbe Høyrup.
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Parterne bag
Levende Musik i Skolen
Nationalt kompetencecenter for børn og unges møde med den levende
musik. Landets største koncertarrangør med omkring 2500 årlige,
professionelle koncerter i alle genrer fordelt på skoler i 58 af landets
kommuner.
DEOO
Interesse- og brancheorganisationen for den levende musiks ensembler,
orkestre og operakompagnier i Danmark herunder de professionelle
symfoniorkestre, basisensemblerne, en række specialensembler, de militære
musikkorps og et antal operakompagnier fordelt over det meste af landet.
DEOO arbejder for at sikre adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af
landet, ikke mindst for børn og unge.
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