Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 23.9. 2013 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 82
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Paw
Karslund, Dina Clemmensen, Lise Munch, Jens Lauridsen, Dennis
Kjær og Michael Christensen
Ikke fremmødt: Søren Borchersen
_______________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 81 den 13. maj 2013:
Ingen
2.
Meddelelser
Efter velkomst og særlig velkomst til nytilkomne medlem af bestyrelsen
bibliotekschef Jens Lauridsen, gennemgik Michael aktiviteter siden sidst
samt forestående.
Siden sidst/forestående aktiviteter
Den nye småbørnslegeplads står nu færdig i haven og bliver allerede
flittigt benyttet.
Ovenlyset i aktivitetsrummet er nu i funktion og kan betjenes digitalt via
opsatte paneler i lokalet.
Vores nye bus og trailer er taget i brug, der føres kørebog og aftale med
materielgården om parkering og påfyldning af benzin er indtruffet.
Michael ønskede at sige tak til både forvaltning og kulturudvalg for den
store opbakning til anskaffelsen.
Der er på varme dage sat solsejl op foran vinduerne til lokalerne i
undervisningsfløjen for at afbøde den værste varme. Tiltaget har
fungeret efter hensigten, og der vil løbende blive evalueret på det.
Siden sidst har vi for første gang afviklet Musik og Eventyrs årlige
forestilling på Kulturzonen, som i år hed ”Solens Træ” og det blev en fin
succes.
Vi deltog i Tårnbys årlige kulturnat ”Stjerner i Natten” med kaninhop,
tryllekunst, karateopvisning, marimbaorkestre, harmoniorkester og
jazzband og arrangementet blev flot besøgt af Tårnbys borgere.
Orkesterskolen afholdt orkesterweekend for første gang på feriekolonien
Jomsborg ved Jægerspris og med deltagelse af alle 3 harmoniorkestre
med stor opbakning og succes.
MiniCafé med guitar- og klaverelever, cafékoncert med bla. tuba og
guitardag blev afholdt på Kulturzonen og som sædvanlig med stor
forældrefremmøde som publikum.
For første gang deltog vi i FDF Korsvejmarked, hvor harmoniorkestrene
optrådte til stor begejstring for alle. Solen skinnede og det blev en dejlig
dag.
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Filmforevisning af årets musical ”Radio Memories” den 10. juni. DVD’en
kan stadig købes hos adminstrationen.
Besøg fra Skurup Kulturskole, Sverige. Et givtigt besøg hvor kontakter
blev knyttet og erfaringer udvekslet.
Orkesterekskursion til DR Symfoniorkestret, hvor
orkesterinstrumentaleleverne fik mulighed for at opleve livet i et stort
orkester, og stille spørgsmål til musikerne. Det var en succes, og det
foreslås, at der næste gang kommer en lærer mere med.
Sommerafslutninger og stort Skt Hans arrangement på Kulturzonen med
overskriften ”barn til barn” i et samarbejde med klubberne i Tårnby.
I sommerferien drog HOT på koncertrejse til Karis i Finland, og fik en
masse oplevelser med hjem.
Nordlys medvirkede i uropførelsen af det fællesnordiske ungdomsværk
”Urdarbrunn” i anledningen af 100-året for kvinders stemmeret i Norge.
Trygve og Michael stod sammen med de to øvrige nordiske
samarbejdspartnere fra Norge og Island bag udarbejdelsen af
forestillingen og projektet, og det blev en kæmpesucces og en utrolig
oplevelse med de udendørs opførelser i stenbruddet Fjæreheia udenfor
Kristianssand. En flot DVD er produceret derfra og kan rekvireres fra
musikskolen.
Sæsonen blev indledt med fællespædagogisk dag i Kvintus-regi på
Kbh.’s Musikskole onsdag den 28/8.
Jazzbandet underholdte ved forvaltningens konference i Kobæk Strand
29/8.
Senest har musikskolen medvirket med rockorkestret Den Laks Skal
Ned ved arrangementet ”Spræl i byen” lørdag den 21/9.
Det foreslås, at PR på musikskolens aktiviteter også distribueres til
skolebibliotekerne i byen og at særlige arrangementer også kommer på
kommunens hjemmeside.
Michael redegjorde herefter for umiddelbart forestående aktiviteter.
Åbent Hus på Kulturzonen ovenpå årets hvervning på folkeskolerne,
hvor børn og unge kommer og får mulighed for at prøve et
blæseinstrument med henblik på evt. optagelse i musikskolen. I år med
særlig focus på obo, fagot, klarinet og tuba.
Orkesterweekend på feriekolonien Gedesby.
Musikskolens aktiviteter i Kommunens Sundhedsuge, hvor Sibeal laver
groove sessions på Løjtegårdsskolen over tre dage samt en enkelt
session på hovedbiblioteket. Derudover medvirker Jazzbandet ved årets
Tårnbyløb.
Nordlys leverer i et samarbejde med solister fra musikkonservatoriet i
Las Palmas 3 koncerter i hhv Solrød Strand Kirke, Glyptoteket og
afsluttende med rådhuskoncert lørdag den 27/10 kl. 15 på Kulturzonen i
ægte spansk stemning med servering af spanske delikatesser etc.
Herefter orienterede Michael kort om afholdte og kommende aktiviteter
på kulturhus-delen.
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3.
Tilmeldinger
Tilmelding til sæson 13/14 ligger på niveau med tidligere års tilmelding.
Dog er der svigtende tilmelding til grundskolefagene – især babyrytmik som i alt væsentligt skyldes vikars langtidssygdom der i foråret
afstedkom en del aflysninger af undervisningen. PR for faget er igangsat
for at tiltrække elever.
Som vanligt er der venteliste på de mest populære fag som klaver, sang
og slagtøj.
4.
Økonomi
Den generelle forbrugsprocent ser fin ud i forhold til tidspunkt på
sæsonen.
Som resultat af vikarsituationen på grundskolen i den forgangne sæson
er vikarkontoen dog hårdt belastet. Der vil formodentlig blive tale om en
overførsel af timer fra timelønskontoen til vikarkontoen senere på
efteråret.
5.
Evt.
Der blev fra lærerrepræsentanten pointeret vigtigheden af, at muliggøre
optag af de prøvetidselever der, ovenpå hvervningen og endt prøvetid i
orkesterskolen, ønsker optagelse i musikskolen. Lærerrepræsentanten
opfordredes til at komme med et oplæg til behandling på kommende
bestyrelsesmøde.
Næste møde i musikskolens bestyrelse er mandag den 25/11 kl. 16.30
– 18.00

I

