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KÆRE FORÆLDRE

Nu er det snart tid til, at Sønderjyllands Symfoniorkester besøger alle fjerdeklasserne i Syd-og Sønderjylland 
samt Sydslesvig. Forløbet er bygget op omkring et samarbejde med musiklærerne og er en tradition, som går 
helt tilbage til 1963. I 2019 er temaet ”Carl Nielsen eller..”. 

Her kan I læse om baggrunden for og målet med vores skolekoncerter. Elevmaterialet for dette års tema fin-
der I på vores website www. sdjsymfoni.dk ved at klikke på ”Musik for børn” i vores menu foroven.

Dette års elevmateriale indeholder en tekst og quiz om Carl Nielsen, sangtekster, tekst om Carl Nielsens 2. 
Symfoni ”De Fire Temperamenter”, tegneopgave om musik og følelser samt beskrivelser af vores instrumen-
ter i symfoniorkestret. 

Skolekoncerterne er bygget op i tre dele: 

1. SK1 koncerterne, som er de koncerter, hvor en gruppe bestående af fire til syv musikere tager rundt i en-
sembler og spiller og fortæller om musikken på skolerne for fjerdeklasserne på 58 værtsskoler. 

2. SK2 koncerterne, som er de store fælles skolekoncerter, hvor hele orkestret tager ud til seks forskellige 
større spillesteder.

3. Familiekoncerten d. 3. maj 2019, som er den offentlige familiekoncert, hvor orkestret spiller koncert for alle 
i Sønderborg. 

BAGGRUND OG MÅL

Siden 1963 har Sønderjyllands Symfoniorkester rejst til skoler både nord og syd for grænsen for at formidle 
musik til børn. Det er en tradition vi er stolte af, og vi glæder os over at komme i kontakt med så mange børn, 
og at vi kan give dem en enestående musikalsk oplevelse. Mange forældre fortæller os, at de selv husker 
besøg fra vores musikere i deres skoletid, og vi er rigtig glade for, at disse erindringer varer ved. 

Klassisk musik fylder en stor del i vores dagligdag, men ofte uden man tænker nærmere over det. I mange 
film, animationsfilm og computerspil bruges der ofte især symfonisk baggrundsmusik. Ved at dykke ned i 
symfonisk musik, ønsker vi at vise børn, at det er en spændende genre med mange egenskaber. 
Med vores skolekoncerter får børn et unikt kulturtilbud, hvor de på en interaktiv måde lærer om europæisk 
musiktradition. Børnene finder forhåbentligt ud af, at den symfoniske musikgenre ikke er gammeldags og 
kedelig, men at den er spændende og fuld af variation. Forhåbentlig inspireres de også til at udvide deres 
musikalske horisont. Konceptet for skolekoncerterne er at involvere børnene for at sikre en modtagelig læring 
og en positiv oplevelse. 
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MUSIK OG UDVIKLING

Hvorfor er musik vigtig? Det er igen og igen påvist, at musik har en gavnlig indflydelse på børn såvel som 
på voksne. Hjerneforsker Kjeld Fredens mener, at musik er idræt for hjernen, og en anden hjerneforsker og 
musiker, Peter Vuust, mener, at musikere har en bedre arbejdshukommelse. 

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 både hukommelse, indlæring, kreativitet. 
Musik gavner mennesket på mange måder og endeligt mener vi, at interessen for musik giver livet en ekstra 
dimension. 

Hvis der er interesse for at forfølge emnet yderligere, kan følgende links anbefales:  

Hjerneforsker Kjeld Fredens:  https://www.folkeskolen.dk/513649/hjerneforsker-musik-er-den-faglige-udviklings-fundament 

Hjerneforsker og musiker Peter Vuust: www.petervuust.dk

         https://videnskab.dk/kultur-samfund/bliver-boern-mere-kreative-af-musik

Ydligere artikler:        http://www.musikipedia.dk/musikfagets-berettigelse

         http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-01-26-musikalske-born-har-en-fordel-i-skolen

Link til sjove musikspil på NY Phil For Kids: http://www.nyphilkids.org/ 

Vi håber, at jeres børn vil nyde dette musikforløb om Carl Nielsen, og at de får en helt særlig musikoplevelse.

Med venlig hilsen 
Sønderjyllands Symfoniorkester
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