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Kære forældre
Som led i vores skolekoncerter, hvor vi besøger alle 4.
klasserne i Syd- og Sønderjyllands samt Sydslesvig vil
vi også gerne informere Jer som forældre omkring de
musikalske oplevelser, Jeres børn får sammen med os i
skolerne.
Forløbet er bygget op omkring et samarbejde med de
respektive musiklærere, og det er en tradition, som går
helt tilbage til 1963.
Vi har udsendt et brev til Jer gennem skolerne. Dette
brev vil være gengivet herunder på side 4, for det tilfældes skyld at det ikke er nået frem.
På de følgende sider går vi lidt mere i dybden med baggrunden for og målet med vores skolekoncerter. På sidste side er der placeret en oversigt over symfoniorkestrets instrumenter.
Såfremt I ønsker nærmere kendskab til det materiale, vi har lavet til børnene omkring alle orkestrets instrumenter, og om hvordan et symfoniorkester virker, finder I materialet på vores website
www. sdjsymfoni.dk ved at klikke på ”Musik for børn” i vores menu foroven. Materialet til børnene indeholder beskrivelser af symfoniorkestrets instrumenter, dirigent, og lidt omkring hvad
noderne egentlig betyder.
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Brev uddelt på skolerne
Kære forældre
Hvert år inviterer vi eleverne i 4. klasse med ind i musikkens verden gennem skolekoncerter på skolerne. Vi ser hvert år frem til at dele musikkens glæder med børnene og håber derigennem at kunne
bidrage til at børnene får en god musikalsk oplevelse og samtidig får forståelse for musikken og de
forskellige instrumenters virkemåde. Det plejer at være både sjovt og indbringende for børnene. Skolekoncerterne er bygget op i tre dele:
1. SK1 koncerterne
SK1 koncerterne er mindre skolekoncerter,
hvor en gruppe bestående af fire til syv
musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester tager rundt i ensembler og spiller
og fortæller om musikken på skolerne for
4. klasserne. Vi kommer ud til 58 større
skoler, hvor andre skoler fra området også
inviteres hen.
2. SK2 koncerterne
SK2 koncerterne er de store fælles skolekoncerter, hvor hele Sønderjyllands Symfoniorkester tager ud til seks forskellige
større spillesteder, hvor alle 4. klasserne
samles for at høre en koncert med hele orkestret.
3. Familiekoncerterne
Familiekoncerterne er de to offentlige familiekoncerter, hvor orkestret spiller koncert i henholdsvis Sønderborg og Flensborg.
Temaet for skolekoncerterne i 2018 er ”Magiske Mozart” og præsenterer den magiske kraft i Mozarts
musik på en sjov og nærværende måde specielt målrettet børn. Til koncerterne vil operasangeren
Thomas Storm være konferencier. Han guider børnene gennem koncerten, så de får en spændende
oplevelse. På vores website www.sdjsymfoni.dk under ”Musik for børn” kan I læse mere om vores
skolekoncerter og vores mål med at indvi børnene i klassisk musik. Her vil I også kunne se forberedelsesmaterialet, som skolerne kan inddrage i deres musikundervisning, som optakt til koncerterne.
Vi håber, Jeres børn får en dejlig oplevelse med musikken. Vi glæder os til at besøge dem.
Med venlig hilsen
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Om skolekoncerterne
Udbyggende materiale omkring baggrund og mål med skolekoncerterne
Traditionen, med at Sønderjyllands Symfoniorkester har rejst tusindvis af kilometer til skoler både
nord og syd for den dansk-tyske grænse, går helt tilbage til 1963. Det er en tradition, vi er meget stolte af, og vi kommer hvert år i kontakt med tusindvis af børn og giver dem en enestående og interaktiv musikalsk oplevelse.
Rigtig mange forældre har fortalt os, at de selv kan huske at
have haft besøg af vores musikere i deres skoletid og hvilken
oplevelse, det har været. Vi er rigtig glade for, at de oplevelser,
vi giver, går over i erindringen hos rigtig mange, og vi glæder os
hvert år til at rejse ud til skolerne igen.
For de fleste ligger klassisk musik tilsyneladende meget langt
fra deres dagligdag. Men det er kun tilsyneladende. For klassisk musik fylder faktisk en stor del af vores hverdag. Uden vi
dog bemærker det. Klassisk musik er nemlig i stor udstrækning
baggrundsmusik i både film og tegnefilm. Det er med til at skabe stemning i filmen og guider seeren videre i forløbet. Også diverse computerspil har underlægningsmusik som er klassisk. Så på den
måde fylder klassisk musik stadig en stor rolle i nutiden.
Med vores koncerter specielt målrettet børnene ønsker vi at vise, at klassisk musik netop indeholder
mange spændende kvaliteter. De får et unikt kulturtilbud på en interaktiv måde og lærer samtidig
noget om den europæiske musiktradition på en anderledes gribende måde. Børnene lærer, at klassisk musik ikke blot er gammeldags og kedeligt, men at det indeholder mange spændende kvaliteter,
og forhåbentlig inspireres de derved til at udvide deres musikalske horisont.
Konceptet omkring skolekoncerterne er i konstant udvikling for hele tiden at følge med børnene og
højne niveauet. Men grundstenen er stadig at involvere børnene og skabe den nødvendige interaktion mellem dem og musikerne for derigennem at sikre, at børnene får den bedste og mest positive
oplevelse.
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Børn og musik
Hvorfor er musik vigtig?
Det er igen og igen påvist, at musik har en gavnlig indflydelse på børn såvel som på voksne.
Musik er idræt for hjernen.
Det er videnskabeligt bevist, at børn, som vokser op med musik enten ved at synge eller spille
et instrument, får lettere ved indlæring af andre ting.
Det 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. Derved styrkes eksempelvis
både hukommelse, indlæring, kreativitet, giver selvtillid og er med til
at udvikle en forståelse for både kultur og tradition i både vores eget
samfund. At lytte til musik fra andre kulturer skaber derudover også
forståelse for kulturforskelle og kan være med til at skabe forståelse
for andre kulturer, hvilket kan være en fordel i det internationale
samfund, vi lever i i dag.
Samtidig giver interessen for musik jo livet en ekstra dimension.
Hvis der er interesse for at forfølge emnet yderligere, kan følgende links anbefales:
ment

https://www.folkeskolen.dk/513649/hjerneforsker-musik-er-den-faglige-udviklings-fundahttp://www.musikipedia.dk/musikfagets-berettigelse
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-01-26-musikalske-born-har-en-fordel-i-skolen
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Klassisk musik som kulturbærer
Klassisk musiks kulturelle rolle
Klassisk musik spiller en stor rolle for vores kultur i dag, og det spiller derfor også en stor rolle historisk set. Dette skyldes ikke mindst den indflydelse, musikken har haft på det civiliserede og dannede
liv, som vores samfund i dag er bygget på. Den klassiske musik er historisk set også forbundet med
kristendommen og dens indflydelse op gennem de seneste 400-500 år; både i forhold til indholdet,
hvor Jesus eksempelvis kunne indgå, men også i forhold til formidlingen af musikken, idet publikum
også kom i kirken for at høre musikken. Selv om at kristendommen ikke længere spiller en stor rolle i
dagens Danmark, er vores samfund netop bygget op omkring kristendommen og de værdier, kristendommen bragte med sig. Og derigennem således også influeret af vores musiktradition.
Og lige netop musik er ganske fortrinlig til at viderebringe
kultur. Modsat bøger er den musik, som blev komponeret
for flere hundrede år siden stadig relevant og tilgængelig. De følelser musikken vækkede i folk for århundreder
siden, vækker den stadig i dag. Anderledes er det eksempelvis med litteratur. I dag har nutidens børn svært ved at
læse bøger selv fra 1950erne, fordi sproget har udviklet sig
så meget. Bøger skrevet for flere hundrede år siden er umiddelbart utilgængelige for almindelige
mennesker. Den klassiske musiks form er den samme, som den hele tiden har været, og følelserne,
som vækkes, er identiske. Det gælder også den musik, som komponeres i dag. Ja vist har musikken
naturligvis også udviklet sig, men overordnet set er musik lettilgængeligt. Og jo mere man lytter til
den, jo mere forstår man og glædes over den.
Det er her vores opgave som symfoniorkester kommer ind. Vi ser
det som en vigtig del af børnenes forståelse af fortiden såvel som
nutiden at få kendskab til kultur, de er et resultat af. Vi vil gerne
forvalte og viderebringe den kulturarv samtidig med, at vi skaber
musikalske glæder både vha. af værker, der historisk set har stor
betydning, men også at vise dem perspektiverne i ny musik af
moderne komponister. Derigennem viderebringer vi musikkulturel viden til fremtidens voksne, som de forhåbentlig tager med
sig i deres videre musikalske færden. Og det er netop her vores
eksistensgrundlag som kulturformidler kommer til sin berettigelse. Det er her, vi understreger vigtigheden i at opretholde traditionerne for klassisk musik. Den klassiske musik indeholder en
tradition og historie, som ikke kan siddes overhørig, og som bør
udbredes til kommende generationer som en del af deres kulturelle ståsted i verden. Den forbindtlighed og sammenhængskraft,
der skabes gennem den klassiske musik er både med til at huske
fortiden og huske den kultur, vores samfund er bygget op omkring. På sammen måde som arkæologiske fund i jorden er det.
Det er en del af vores kulturelle arv.
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Rent praktisk
Praktisk information omkring vores koncerter
Vores mål er således, at give børnene et indblik i den symfoniske musik og at vise, at den hverken
er støvet eller gammeldags men derimod levende, nutidig og meget anvendelig. Vi giver børnene
et musikalsk forløb, hvor de både lærer om musikken og dens instrumenter og derudover møder
musikerne personligt i børneøjenhøjde.
Jeres barn møder orkestret to gange på skolerne. Først ved en mindre skolekoncert, hvor børnene
kommer helt tæt på. Dernæst ved en koncert i fuld skala med hele orkestret og konferencier og
operasanger Thomas Storm.
Forud for de to koncerter har musiklærerne gennemgået noget af den musik, vi spiller til koncerterne, hvor temaet er ”Magiske Mozart”. Herved håber vi, at børnene allerede inden første møde
med musikerne har fået interesse for sagen og et kendskab til de instrumenter, vi møder dem
med. På den måde er de bedre rustet til at tage oplevelsen til sig og forstå, hvad der foregår på
scenen til den store koncert.
At høre og se hele symfoniorkesteret spille ”live” plejer at være en stor oplevelse, og oplevelsen
bliver større, hvis børnene på forhånd har både interesse og en smule kendskab til, hvordan orkestret egentlig fungerer. Det gør også oplevelsen større, hvis I snakker med Jeres barn om oplevelsen.
Vi laver en quiz på vores website op til SK1 koncerterne, som I er velkomne til at lave sammen
med børnene og derved deltage i konkurrencen om at vinde billetter til familiekoncerten, som
foregår i koncertsalen i Alsion i Sønderborg torsdag den 24. maj 2018 kl. 19.00.
Vi håber, Jeres børn kommer til at nyde dette noget anderledes musikforløb og har fået en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige.
Med venlig hilsen
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