HPR OG HJØRRING MUSISKE SKOLE FOR SKOLEÅRET 2017/18
Kære elever og forældre på HPR
HPR fortsætter sit gode samarbejde med Hjørring Musiske Skole, hvor der både tilbydes
musikundervisning på HPR samt instrumentalundervisning på Hjørring Musiske skole som
tilmeldes på nedenstående måde:
Tilmeldingen til kommende skoleår foregår enten til musiklærer Jörg Brüning (jb@hpr.dk) eller
via: www.denmusiske.dk -> Undervisningstilbud -> Undervisning på skoler -> Hjørring
Private Realskole.
Hvordan man tilmelder sig et bestemt tilbud fremgår af undervisningskataloget.
Undervisningstilbud:

FORSKOLE - SANG, SPIL OG BEVÆGELSE (SSB)
For dig, der skal i 0. og 1. klasse
På forskolen er glæden ved sang, musik, leg og bevægelse i højsædet. Der arbejdes med
børnenes forhold til melodi, rytme og form. Undervisningen har stigende fokus på
instrumentkendskab og sammenspil, så børnene lidt efter lidt bliver klar til at modtage
instrumentalundervisning.
Underviser:
Tid og sted:
HPR

Janni Kirkeby Nielsen (ansat på HPR)
0.klasse: Tirsdag kl. 13.35 (7.lekt.) i fællessalen (D1) eller musiklokalet (D7) på
1.klasse: Tirsdag kl. 14.25 (8.lekt.) i fællessalen (D1) eller musiklokalet (D7) på

HPR
Pris:
Start:
Tilmelding:

164,- kr. i 10 rater
uge 33
via Hjørring Musiske Skole

MINIKOR
For dig, der skal i 0., 1. og 2.klasse
Er du glad for at synge og nyder at være sammen med andre omkring sang og musik, så er
dette et rigtigt godt tilbud til dig der går i 0., 1. og 2.klasse.
Der oprettes 2 hold :
Hold 1: Mandag i 6. lektion i fællessalen (D1)
For elever fra 0.A, 1.B, 2.A, 2.B og 2.C.

Hold 2: Tirsdag i 6. lektion i fællessalen (D1)
For elever fra 0.B, 0.C, 1.A og 1.C
Underviser:
Tilmelding:
Pris:
Start:

Louise Møller Vejen
pr. mail: jb@hpr.dk
tilbuddet er gratis.
Uge 33

MELLEMTRINS-KOR
Der bliver i år oprettet et kor på HPR for mellemtrinseleverne. Koret er åbent for alle elever fra
4. klasse til 6. klasse.
Korets repertoire vil blive udvalgt under hensyntagen til korets sammensætning og ønsker,
med hovedvægten på den rytmiske genre. I undervisningen vil vi også inddrage stemmedannelse og -teknik.
Koret medvirker ved forskellige skolearrangementer og koncerter.
Underviser:

Jörg Brüning

Sted:

HPR / musiklokale (D7)

Tid:
Pris:
Tilmelding:
Start:

Udvalgte torsdage i 7.lektion
Tilbuddet er gratis.
Pr. mail: jb@hpr.dk
Uge 44

MUSIKVÆRKSTED (2.- 3. KLASSE)
Der vil blive mulighed for at fortsætte eller begynde med at modtage undervisning i sang, spil
og bevægelse efter skoletiden.
På ”Musikværkstedet” lægges fokus på instrumentkendskab og -færdigheder. Sammenspil
fylder meget i undervisningen.
Underviser:

Jakob Lundbye-Christensen

Tid:
Sted:
Tilmelding:

Onsdag i 8.lektion
HPR / Musiklokale (D7)
Via Hjørring Musiske Skole

Pris:
Start:

164,- kr. i 10 rater
Uge 34

VIOLIN OG CELLO I 3. KLASSE
På 3. klassetrin tilbydes der undervisning i violin eller cello som et frivilligt og gratis
tilbud om torsdagen i 5./6.lektion.
Undervisningen varetages af violinlærer Arthur Vetvik og cellolærer Gunilla Odsbøl fra
Hjørring Musiske Skole samt musiklærer Jörg Brüning (HPR).
Igennem instrumentalundervisningen styrkes elevernes koncentrationsevner samt at der
tilegnes musikalske og instrumentale færdigheder såvel som musikkundskab.

Gennem violin- og cellosammenspillet oplever børnene, hvordan musikken bliver til i
fællesskabet.
Tilbuddet om undervisning i hhv. violin eller cello er gratis, da det er en del af HPR’s profil og
dermed en del af skolepengene.
NB:

Undervisere:
Tid og sted:
Tilmelding:
Start:

I uge 1 har Den Musiske Skole undervisningsfri.
I uge 16 afholder Den Musiske Skole projektuge, hvor der bliver tilbud om at
spille i symfoniorkester for HPR’s elever.
Undervisningen slutter i uge 24.
Arthur Vetvik, Gunilla Odsbøl og Jörg Brüning
torsdag, 5./6. lektion i HPR’s musiklokale (D7)
Pr. mail: jb@hpr.dk
Uge 33

HPR’S STRYGERENSEMBLE
Der vil være mulighed for at fortsætte med at spille violin og cello samt med at få undervisning i
at spille på kontrabas for HPR’S elever fra 4.klassetrin. I Strygeensemblet vedligeholdes samt
udvikles elevernes tillærte instrumentale kendskab og færdigheder.
NB:
Undervisningen er gratis, HVIS man er tilmeldt anden instrumentalundervisning i Hjørring
Musiske Skole.
Tid:
Sted:
Tilmelding:
Pris:
Start:

Mandag kl. 16.30-18.00 og torsdag kl. 14.00-15.30
På Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, Koncertsalen
Via Hjørring Musiske Skole
127,- kr. i 10 rater
Uge 33 (1.gang: torsdag den 17.08.)

RYTMISK SAMMENSPIL (4.-6.kl.)
Som i de sidste mange år tilbyder vi på HPR ”rytmisk sammenspil” for skolens
mellemtrinselever.
På dette hold vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med eller udbygge færdigheder
og viden omkring forskellige instrumenter indenfor den rytmiske musik (trommer, div.
Rytmeinstrumenter, el-bas, el-guitar, ukuleler, fløjte, keyboard, klaver).
Undervisningen sigter mod tilegnelsen af musikalske og instrumentale færdigheder.
Hovedformål med undervisningen er at skabe musik sammen med andre og at lære
ensemblespillets musikalske regler at kende.
Underviser
Tid og sted:
Tilmelding:
Pris:
Start:

Jörg Brüning
Mandag, 8. lektion i musiklokalet (D7)
Pr. mail: jb@hpr.dk
Tilbuddet er gratis.
Uge 33

SKOLEORKESTER (7.-10.kl.)
Skoleorkestret arbejder med et bredt repertoire indenfor rytmisk musik, Herved tages der
udgangspunkt i elevernes egne ønsker og kunnen.
Eleverne skal også prøve at skrive og synge/spille deres egen musik. L denne sammenhæng
vil vi også inddrage elementær musikteori (fx ”harmonilære”), som er vigtigt for forståelsen af
den musik, som vi spiller, og dermed kan sætte os i stand til selv at komponere og skrive
sange.
Når man spiller sammen med andre, er det afgørende, at have et fælles sprog omkring
musikken. Indlæringen af vigtige musikalske begreber, samt spil efter becifring og/ eller noder,
vil derfor helt naturligt inddrages i undervisningen.
Skoleorkestret er en del af skolens kulturliv og medvirker ved forskellige skolearrangementer,
musical og koncerter.
Underviser:
Tid og sted:
Tilmelding:
Pris:
Start:

Jörg Brüning
tirsdag, 9. lektion i musiklokalet (D7)
pr. mail: jb@hpr.dk
tilbuddet er gratis.
uge 32

INSTRUMENTALUNDERVISNING - Via Hjørring Musiske Skole
For alle, uanset alder:
Klaver
Violin
Cello
Guitar
Sang

Underviser: Danuta Michalak
Underviser: Arthur Vetvik
Underviser: Gunilla Odsbøl
Underviser: Henrik Mikkelsen
Undervisere: Monica Lyhne
Annette Bo Nielsen

Start:
17.08.2017
17.08.2017
På Musikskolen kan du også lære at spille andre instrumenter og andre genrer.
Bemærk:
For alt instrumentalundervisning gælder, at det er vigtigt at øve sig derhjemme (helst
10- 15 min. dagligt eller hver anden dag). Det er en god idé at finde fastlagte
øvetidspunkter i ugens løb. Det afgørende er, at der øves jævnligt i en fast rytme.

Du skal være forberedt på, at det kan blive på Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade
12, Hjørring.

Med venlig hilsen
Trine Rasmussen afdelingsleder

