AKTITITETSOVERSIGT, STRYGERE I MIDTEN 2015

Strygere i Midten har til formål at give Region Midtjyllands strygermiljøer et varigt kvalitetsløft. Med projektet skal det sikres, at strygerelever
selv fra ganske små strygermiljøer i mindre kommuner får mulighed for at spille i orkester på alle niveauer samt at etablere regionale og
internationale netværk for strygerundervisere. Der er formuleret tre konkrete målsætninger


Det skal sikres, at alle strygerelever fra alle kommuner, store som små, får mulighed for at indgå i orkestertilbud ved hjælp af
oprettelsen af 5-6 lokale klynger, som samarbejder om strygerorkestre.



Regionens strygerundervisere og orkestre skal etablere regionale og internationale netværk, blandt andet ved hjælp af studieture,
orkesterbesøg og stævner for at sikre faglig udveksling



Flertallet af regionens strygerlærere skal deltage i et kompetenceudviklingsprogram, der skal løfte det generelle niveau og sikre
vidensdeling.

Bag projektet står Holstebro Musikskole i samarbejde med blandt andre Det danske ungdomsensemble DUEN, Videncenter for musik og Det
regionale musikskoleledersamråd. Alle musikskoler i Region Midjylland deltager i projektet.

Der er i det nedenstående ikke skelnet mellem niveau 1, 2 og 3 aktiviteter

AKTIVITET

DATO

Silkeborg Classic
Academy

27.7.-2.8.
2015

DJMs strygercamp

27.-28.8.
2015

ANSVARLIG
INSTITUTION
Den Kreative Skole,
Silkeborg

MÅLGRUPPE

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN

BELØB

Strygertalenter

17.000

DUEN

Strygertalenter

Masterclasses, workshops, sammenspil mm. i
løbet af ugen. Der var bl.a. deltagere fra
talentlinjen i Silkeborg samt MGK i Skive,
Holstebro og Århus.
7 helt unge strygertalenter blev udvalgt til at
deltage.

28.800
1

RAMA String Camp

25.-29.8.
2015

Det Jyske
Strygertalenter og
Musikkonservatorium konservatoriestuderende.

Cellofestival

Forår 2015

Århus Musikskole

Celloelever og –lærere.

Inspirationsbesøg af
Dorothy Conaghan

Forår 2015

Århus Musikskole

Strygerlærere

Inspirationsbesøg af
Dorothy Conaghan

Efterår
2015

Århus Musikskole

Strygerlærere

SEYO Orkesterbesøg
i Milano
Orkesterarbejde med
Bruno Campo

21.-30.8.
2015
September
2015

Århus Musikskole
Århus Musikskole

25 udvalgte strygerelever
fra regionen
Musikskoleelever og
konservatoriestuderende
samt orkesterledere.

Masterclass med
Andrea Romberger

6.-7.12.
2015

Århus Musikskole

Strygerlærere

Cellokursus med
Carey Beth Hockett

12.-13.11.
2015

Århus Musikskole

Cellolærere og –
studerende

Strygerstævne

28.11.2015 Horsens Musikskole

Strygerinternat

19.-20.11.
2015

Strygere i Midtens
projektleder

Cirka 50 elever fra
strygerorkestre fra
Horsens. Århus og
Silkeborg.
Strygerlærere

Strygertalenter møder studerende og
professionelle.
Campen brugtes desuden til at sætte projektet A
Strings i gang. Et kammerorkester, der
involverer både konservatoriestuderende og
MGK-elever
Forskellige aktiviteter, masterclasses mm. for
cellolærere og elever på forskellige niveauer.
Fokus på klasserumsundervisning i violin.
Dorothy Conaghan besøger strygerprojekter i
regionen, hvor der gives violinundervisning i
grundskoler. Her underviser hun eleverne og
giver sparring til lærerne.
Fokus på klasserumsundervisning i violin.
Dorothy Conaghan besøger strygerprojekter i
regionen, hvor der gives violinundervisning i
grundskoler. Her underviser hun eleverne og
giver sparring til lærerne.
Stort orkesterstævne i Milano (i regi af El
Sistema konceptet) for orkestre fra hele EU.
Orkester- og inspirationsarbejde med
gæstedirigent Bruno Campo, bl.a. i regi af OMV
og REMUS.

40.000

Mål: At lære nyt undervisningsmateriale,
specielt med fokus på sammenspil og
gruppeundervisning.
Inspiration til cellolærere, særligt i forhold til at
arbejde med gruppeundervisning og
gruppedynamik.
Mål: Elevernes møde og inspiration på tværs af
kommuner og niveau.

8.000

Internat med mulighed for inspiration, netværk
og erfaringsudveksling. Emner: Motivation (af

Ophold:

20.000
10.000

15.000

30.000
15.000

15.000
17.950

48.000
2

elever og sig selv), inspiration, violinklasser i
grundskolen, ensembleledelse.
Desuden vil internatet blive anvendt til at vende
Strygere i Midten projektet med regionens
strygerlærerne.

Strygerkonsulenter

Efterår
2015

Strygere i Midtens
projektleder

Strygerlærere og -elever

Strygerklyngeaktiviteter

Efter 2015

Regionens
Musikskoler

Strygerelever

I alt 2015, anslået

Mulighed for regionens musikskoler kan
anvende Mads Bo Falk eller Morten Ryelund
som konsulent i forhold til fx at sætte nye
initiativer i gang

Oplægsholdere
anslået

35.000
Erstatning,
tabt
undervisn.,
anslået

33.000
Anslået
10.000
Anslået
20.000
362.750

3

