Kære Forælder.
I 4. klasse bliver dit barn, i samarbejde med sin musiklærer, tilbudt et
forløb med Sønderjyllands Symfoniorkester. Et samarbejde vi er
rigtigt glade for, og som vi har prøvet at dyrke siden orkestrets start i
1963.
Du har måske endda selv oplevet at høre os i din skoletid? Hvis du
har, husker du måske selv, hvor stor en oplevelse det var at høre et
levende symfoniorkester. I 2017 møder vi dit barn med Jakob
Stegelmann fra Troldspejlet, og musikken består af kendte og
populære melodier fra tegnefilmens og superheltenes verden. Vi
håber du måske vil øve Woolle-Woolle Wap-Wap fra filmen
Jungledyret Hugo med dit barn. Den skal vi nemlig synge sammen,
når vi mødes.
https://youtu.be/0IYOKfQ0vjM

Børn og musik.
Det er igen og igen påvist, at musik har en gavnlig indflydelse på
børn, såvel som voksne. Musik er idræt for hjernen. At beskæftige sig
med musik styrker motorikken, koncentrationen og de sociale
færdigheder, hvad enten man synger, spiller eller lytter aktivt. Det
specielle ved musik er, at begge hjernehalvdele aktiveres – både den
kreative og den logiske.
Børn, der vokser op med et aktivt og kritisk forhold til musik,
og som selv synger eller spiller et instrument, får lettere ved

indlæring af andre ting også - samtidig med, at musikken giver livet
en ekstra dimension. Hvis du har fået lyst til at læse mere om musik
og læring, er her nogle links:
http://www.folkeskolen.dk/513649/hjerneforsker-musik-er-denfaglige-udviklings-fundament
http://www.musikipedia.dk/musikfagets-berettigelse
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/musik/ny-undersoegelse-dubliver-et-gladere-menneske-af-gaa-til-koncerter

Vores mål
er at give børnene et indblik i den symfoniske musik, som vi hverken
oplever støvet eller gammeldags - men tværtimod levende,
spændende og meget nutidig.
Den symfoniske musik findes alle steder i dag: Computerspil, film,
reklamer, sportsbegivenheder bruger alle symfonisk musik til at
frembringe og understrege stemninger, hvad enten det er gys eller
gru, klovneri eller kærlighed!
Sønderjyllands Symfoniorkester giver børnene et forløb, hvor de
møder både musikken og musikerne.
Dit barn møder orkestret to gange: Først ved en lille koncert ude på
skolerne med et lille orkester, dernæst ved en koncert i en sal nær
skolen med hele orkestret.

Forud for de 2 koncerter har musiklæreren gennemgået noget af den
musik, vi spiller, og jeres barn har så fået et godt kendskab til de
temaer, stemninger og instrumenter, vi møder dem med.
At høre og se orkestret spille musikken “live” plejer at være en stor
oplevelse for alle, og oplevelsen bliver endnu større, hvis du som
forælder snakker med dit barn om oplevelsen.
Lad dit barn vise dig den quiz, vi har lagt på vores hjemmeside og lav
den gerne sammen.
Når koncertforløbet er omme, har du og dit barn fået en større viden
om symfonisk musik, orkestrets instrumenter og forhåbentlig fået
vakt en interesse for og lyst til mere. Der er for det meste en
musikskole lige i nærheden. Brug den. Det er aldrig for sent at lære at
musikere at kende.

Klassisk musik som kulturbærer.
Et symfoniorkester har to opgaver: Dels at forvalte en kulturarv, dels
at være med til at se fremad - spille ny musik af moderne
komponister og at sørge for, at fremtidens voksne får et indtryk af
den musikkultur, de er en del af.
Sønderjyllands Symfoniorkesters skolekoncerter er en del af disse
opgaver. Vigtige medspillere er skolen, musiklærerne, musikskolen
og jer forældre. Sammen kan vi give dit barn nogle gode musikalske
oplevelser og en musikalsk opdragelse, som dit barn kan drage fordel
af hele livet.
Tak
fordi du tog dig tid til at læse så langt som hertil og tak på forhånd for
lån af dit barn. Vi håber I finder vej til en af vore mange koncerter.
Det kunne feks. være d. 4. maj i Alsion.
http://sdjsymfoni.dk/koncert/troldspejlet-reloaded

