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Petri på fuld blæs
af Britt Jelena Dürr, fagotlærer
Fredag d. 21. juni mødte 12 spændte og
forventningsfulde musikskoleelever op i
musiklokalet i Larslejsstræde. For første
gang skulle der afholdes en to dages
workshop, for alle blæsereleverne, med
ensemblespil, sjov, sang og leg og ikke
mindst sammenspil i det store fællesorkester. To dage, hvor børnene kunne
lære hinanden at kende, på tværs af
alder og instrumentgrupper.
Fredagen startede med en velkomst og
en introduktion af de lærere, der skulle
varetage undervisningen. Eleverne blev
derefter delt op i tre små ensembler:
Rørblæserne, Træblæserne og Trompetri, hvortil der var planlagt forskellige
programmer.

Vi startede med at øve i de små ensembler og undervejs var der små pauser,
med masser af snack, kager og saftevand
som flere af forældrene og Angelika
havde været så behjælpelige med at
levere.
Efter et par timers øvning i de små ensembler, var det tid til at være sociale og
være sammen, på en lidt anden måde.
Så der blev budt op til dans, med eget
husorkester, bestående af lærerne. Først
dansede vi en dansk folkedans: Feder
Mikkel (Fætter Mikkel), som de fleste
børn kender som en sang og derefter en
sjov dans, Yugo, fra det tidligere Jugoslavien. Selvom børnene var ved at være
trætte, så sent en fredag, gik de virkelig
til den og der blev grinet, klappet og
danset til vi ikke orkede mere.
Godt svedige ovenpå danseriet, var det
så tid til aftensmad og en lidt frisk luft.
Vi sluttede fredagen af med at spille i
det store fællesorkester. Musikken var en
god blanding af genrerne: klassisk, soul
og filmmusik.
Trætte, ovenpå en lang dag, var det tid
til at køre hjem og fordøje alle oplevelserne og få en god nats søvn, så vi
kunne være friske til næste dag.
Lørdagen fortsatte workshoppen på Frederiksberg, i det smukke gamle Møstings
Hus fra 1800-tallet. Det var spændende,

at være i andre rammer, med en helt
anden akustik.
Først var der generalprøve i det store
orkester, hvor sidste hånd blev lagt på
værkerne. Da sulten meldte sig, drog vi i
samlet gåsegang til Frederiksberg Have,
hvor vi havde en dejlig picnic i fantastisk
vejr. Der blev også løbet, leget og dannet
nye relationer. Efter frokosten var det tid
til de sidste prøver, i de tre små ensembler.
Workshoppen sluttede af med en lille
fremvisning af det, vi havde nået i løbet
af de to dage. Det blev en utrolig fin
koncert med et alsidigt program, som
sluttede af på festlig vis, med en folkedans.
Det var nogle intense, sjove og lærerige
dage og vi var alle enige om, at det må
vi gentage en anden gang. Tusind tak
for den store opbakning fra forældrene
og tak for alt den kage, som vi aldrig gik
ned på.
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Musikschul-Abschlusskonzert
von Angelika Bowes, Musikschulleiterin
Igen i år var vi i den første
ferieuge på Skovsgaard Gods,
Langeland, med strygerne,
Alla & Nora Ayvazyan, og fra
musikskolen David, Martha &
Angelika.
En kær tradition, som selvfølgelig skal fortsættes.
I 2020 rejser vi fra d. 28. juni
til d. 2. juli. Er du stryger, sæt
gerne kryds i kalenderen...

Unser Abschlusskonzert ist
eine liebgewordene Tradition
kurz vor den Sommerferien.
Am 19. Juni, ab 17 Uhr begeisterten uns unsere Musikschüler auf 5 ”Bühnen” in
der Sankt Petri Kirche.
Kaum war der Applaus für die
Cellodrums im Altarraum abgeklungen, legten die Percussionisten im Turmraum los,
und nach den Trommelgruppen im Eingangsbereich ging

es im Altarraum weiter mit
Gitarren-Zusammenspiel,
gefolgt von Blockflötentrio
und Rohrbläser-Ensemble im
Kreuzgang der Kirche. Zum
Abschluss rockte unsere Band
den Turmraum.
Das Publikum war 80 Minuten in Atem gehalten. Keine
Pause, tolle Unterhaltung, interaktiv, spannend. Ein wahres
Highlight und würdiges Finale
eines fantastischen Musikschuljahres.
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