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MUSIKSKOLEN

Visionsplan 2016-2021
Med denne visionsplan i hånden vil vi rette blikket ud mod 
omverdenen og styrke musikken, billedkunsten og det 
tværfaglige samarbejde i alle kommunens lokal områder. Vi 
vil opsøge samarbejdspartnere blandt andre kulturaktører 
og bidrage til at musikken og kunsten får en endnu mere 
aktiv rolle blandt børn og unge. Det er nu vi skal sætte 
ind i forhold til skole reformen og en række andre områder 
som er beskrevet i planen. Kulturskolen skal signalere  
høj faglighed, åbenhed og kreativitet. Den skal være en 
spændende og udfordrende arbejdsplads og et oplagt valg 
for børn og unge, med kreative 
interesser. Samtidig skal Kultursko-
len være synlig også gerne udenfor 
kommunen – Dette og meget mere 
kan du læse om på de kommende 
sider.

God fornøjelse

Emrah Tuncer 
Medlem af Holbæk Byråd og formand  
for Kultur- og Fritidsudvalget

FRA MUSIKSKOLE TIL KULTURSKOLE
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Musikskolen Holbæk ønsker sammen med billedskolen 
og BGK at udvikle sig til en kulturskole, hvor målet 
er at give flere børn og unge mulighed for at udfolde 
sig kreativt sammen med andre. Vi vil nå vores mål 
ved at være opsøgende og åbne og ved at række ud 
til en bredere kreds af både samarbejdspartnere og 
brugere. 

På tværs af genre
Kulturskolen skal være en dynamo og et kreativt  
fæl lesskab, som inviterer alle til at samarbejde på 
tværs af de kunstneriske genrer. Ved at lytte til børn-
ene og de unge, ved at invitere andre aktører og ved 
selv at være åbne for invitationer vil vi lade musik og 
billedkunst møde dans, lyrik, teater, film og lyd i nye 
sammenhænge.
Kulturskolen vil bruge både tid, manpower og rum 
til  at udvikle kunst og kultur på tværs af genrerne til 
glæde for både de unge aktører og publikum, der går 
endnu større oplevelser i møde.  

Synlighed
Udbredelsen af kulturskolens tilbud skal også ske på 
det konkrete plan. Vi skal være synlige og aktive i 
og uden for Holbæk by. Musik og billedkunst skal nå 
ud til familier, der ikke hidtil har haft mulighed for at 
bruge de kommunale tilbud. Børnene skal møde kun-
sten allerede i børnehaven, og folkeskolen skal være 
rammen om mange ny aktiviteter. 

Talentarbejde
De mest talentfulde børn og unge skal tilbydes vej-
ledning og undervisning på særlige vilkår. Dermed har 
de mulighed for at folde deres potentiale fuldt ud og 
refleksivt tage stilling til, hvilken rolle deres kreative 
interesse skal spille i deres liv.

Kulturcentre
Det kreative miljø skal yderligere stimuleres af små 
kulturcentre, der etableres i de største byer i lokaler, 
som kommunen i forvejen råder over. Her har alle 

Et kreativt fællesskab
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børn og unge mulighed for at samles om musik, dans 
og skabende kunst i fritiden, og kulturskolens ansatte 
er tilknyttet værkstederne og øvelokalerne enten som 
faste undervisere eller som projektansatte.

Sammenspil på nye måder
Kulturskolen skal være igangsættende. Musikafde-
lingen vil etablere tilbud, der retter sig mod unge, 
som ellers ikke lader sig friste af de traditionelle mu-
siske fællesskaber. Ved at oprette hold og organisere  
sammenspil på brugernes vilkår, vil vi nå de unge, 
der har deres musikalske afsæt i særlige smalle 
genrer, unge, der komponerer musik på deres Ipads, 
og unge, der gerne bevæger sig i samme musikalske 
univers som deres idoler. Det er hold, der skal køre 
mindre forpligtende og mere uformelt, end vi er vant 
til. Og så ønsker vi at etablere bands for de piger, der 
hidtil har været lidt tilbageholdende over for de, til 
tider drengedominerede sammenspilsgrupper. 

Flere skal have glæde af Kulturskolen
Helt overordnet skal kulturskolen være mere synlig, 
end musikskolen har haft tradition for. Kulturskolens 
aktiviteter skal nå ud til borgerne både på gadeplan 
og i form af mere formelle arrangementer. Kor og  
orkestre skal optræde hos hinanden og på kommu-
nens institutioner, blandt andet på plejecentre, i 
børnehaver mm. 
Udstillinger og billedkunstneriske aktiviteter vil lige-
ledes i højere grad nå ud på  gaden og til de forskel-
lige kommunale institutioner.

Sagt helt kort: Flere mennesker skal have glæde af 
Kulturskolen – både som udøvere og som publikum.

Vi vil nå vores mål ved at være  
opsøgende og åbne og ved at række 

ud til en bredere kreds af både  
samarbejdspartnere og brugere. 
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Musik i nye sammenhænge
Ved siden af den velkendte musikundervisning vil  
Kulturskolen Holbæk stå for en lang række nye tilbud, 
der foregår uden for huset –  i lokalområderne og 
sammen med andre kommunale enheder. Målet er at 
sætte musikken ind i nye sammenhænge, at vække 
den musikalske interesse hos flere børn og unge, at 
bruge musikken på nye måder. 

Musik for de mindste og de ufødte
I samarbejde med en fysioterapeut vil kulturskolen 
etablere et forløb for gravide og deres partnere, hvor 
vi vil arbejde med den klassiske musiks beroligende 
effekt og hjerterytme både hos forældre og foster. 
Vi ønsker i samarbejde med udvalgte kommunale 
daginstitutioner at koble musikken sammen med 
børnenes sproglige udvikling. Vi vil vise, hvordan 
sang, musik og leg i en børnehavegruppe kan styr-
ke barnets fornemmelse for sprog. Ambitionen er at 
udbrede og formalisere samarbejdet med kommunens 
daginstitutioner.

Musik for alle

Pigerne synger, drengene  
spiller trommer – og generelt i  
den danske musikbranche er  

pigerne i mindretal. Det ønsker  
Kulturskolen at ændre på.

Nye former for musikalsk samvær
Børn og unge er lige så interesserede i musik som 
for 25 år siden, men de samles om musikken på nye 
måder. Mange søger de mere uformelle samværsfor-
mer og uforpligtende tilbud – og det er en udfordring, 
kulturskolen vil tage op. 
Det kan være i form af musikalsk samvær, der bygger 
på særlige interesser, kunstnere, temaer, genrer og 
kulturer. Det kan være et Rasmus Seebach kopiband, 
mellemøstlig folkemusik, rock’n roll for strygere, 
sangskrivning osv. Eller det kan være med afsæt i 
den moderne teknologi, hvor musikken komponeres 
på Ipad via forskellige apps.

Flere piger
Pigerne synger, drengene spiller trommer – og gene-
relt i den danske musikbranche er pigerne i mindretal. 
Det ønsker Kulturskolen at ændre på. For at motivere 
flere piger til i højere grad at interessere sig for at 
spille et instrument, vil vi etablere rene pigebands, 
hvor det sociale og det kreative er i centrum for 
samværet. Der kan etableres bands både på musik-
skolen og ude på de enkelte skoler, gerne på tværs af 
klassetrin. 
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Der vil være særskilte tilbud til talentfulde unge, der 
i særlig grad er indstillet på at yde en ekstra indsats 
for at udvikle sig og evt. på sigt at gøre musikken til 
sin levevej. 
Kulturskolen vil hjælpe eleven med en plan for, hvor-
dan et talent plejes og en positiv udvikling holdes i 
gang.
Eleven skal have sit eget musikalske udtryk, kompo-
si tion og sangskrivning vil indgå som en del af under-
visningen. Skolens personale vil sammen med eleven 
vurdere, hvilke faglige kompetencer eleven særligt 
skal arbejde med. Blandt andet vil vi etablere camps, 
hvor denne gruppe kommer til at arbejde sammen 
om at skabe og være kreative.

Kreativ talentudvikling på tværs 
Kulturskolen vil derudover sammen med ”Uddannelse 
til alle unge” stå i spidsen for et tilbud til talentfulde 
unge indenfor alle kunstarter. Her vil de unge arbejde 
sammen om et konkret projekt og derudover få inspi-
ration til, hvordan de arbejder mere effektivt med at 
udvikle sig indenfor deres felt. 

Talentarbejdet
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Kulturskolen ønsker, at flere børn og unge oplever 
glæden ved at spille musik, skabe værker og udøve 
kunst – og at flere borgere får mulighed for at op-
leve de kunstneriske aktiviteter, som skolens elever 
frembringer. 
Vi er åbne over for alle former for samarbejde, der 
kan sprede musikoplevelsen til hele Holbæk Kom-
mune. I bestræbelserne på at udbrede kulturen vil 
vi søge samarbejde med organisationer, foreninger, 
virksomheder og andre kommunale enheder. 
Kulturskolen vil sammen med kommunens skoler lade 
musikken, billedkunsten og de øvrige kunstfag blom-
stre og trives i alle kommunens lokalområder. 

Skolerne inddrages
Skolerne skal i højere grad inddrages og være en 
aktiv partner, der er med til at øge de kunstne-
riske aktiviteter i lokalområderne. Det kan være 
billedskole projekter, skolekor, valgfagsundervisning, 
skole orkes ter og projekter der går på tværs af kunst-
arterne. I visse tilfælde skal en elev kunne få eneun-
dervisning i folkeskoletiden. 

Mere musik og kunst         
i folkeskolen

Samtidig kan kunst inddrages i andre fag og tvær-
faglige projekter – rytmikundervisning som en del af 
matematikundervisningen, sangskrivning som en del 
af dansk undervisningen, rytmik/stomp/dans som en 
del af idræt, billedkunst som en del af naturfagene.

Katalog af tilbud
Kulturskolen vil udvikle et katalog af undervisnings-
tilbud, som enten sættes i værk på en kommende 
profilskole eller på alle kommunens skoler. Både i ind
skolingen, mellemtrinnet og udskolingen skal elever 
opleve et eller flere forløb/tilbud, som kulturskolen  
står bag.  

Udviklings-workshop
Både Billedskolen og Musikskolen har projekter kø-
rende med udvalgte skoler. På en to dages workshop 
i marts/april 2016  har musikskolelærere i folkeskolen 
og musikskolen arbejdet med nye ideer til samarbej-
det mellem Kulturskolen og folkeskolen. Tilsvarende 
workshops kan meget vel gennemføres omkring fx 
billedkunst, teater, dans og filmproduktion.
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Pluk fra idé-kataloget omkring musikalske 
tiltag: 

Korkaravanen – for mellemtrinnet
En klasse eller en årgang på en skole lærer et par san-
ge – ugen efter optræder de for eleverne på nabosko-
len. Naboskolens elever lærer to nye sange, som de 
så optræder med på en tredje naboskole ugen efter 
osv. Karavanen afrundes med en koncert med alle 
elever og forældre i en sportshal. 

Vidensbanken
Kulturskolen opretter en vidensbank af lærere med 
særlige kompetencer. F.eks. indenfor sammenspils-
undervisning, improvisation, stemmetræning, særlige 
instrumentgrupper eller andet. Den enkelte musik-
lærer på skolerne kan så bestille et antal timers kon-
sulenthjælp til et konkret projekt eller som en gæste-
lærer indenfor et bestemt emne.

Sammenspil på musikskolen
En klasse kommer på besøg på kulturskolen hver for-

middag i en uge. Her bliver de delt op i tre grupper, 
som hver dag lærer en ny sang på hhv. et blæse-
instrument, et rytmegruppeinstrument eller som kor. 
Når ugen er omme, har alle lært trefire sange, som 
de opfører for forældrene fredag eftermiddag.

Musikkens dag
En dato udvælges, og alle skoler arbejder med et 
kon kret projekt i månederne op til. Det kunne fx være 
et korværk, som kunne opføres i Musikskolens gård. 
Et ambitiøst projekt, der kunne samle hundredevis af  
elever omkring et fælles projekt. Forældrene er  
publikum.

Alle skoler har eget band
Alle skoledistrikter skal have et skoleorkester på 
skemaet som en del af deres brand. Det kan være 
et strygerorkester, et kor, et blæserorkester eller et 
crossoverprojekt mellem eksempelvis musik og billed-
kunst.
Udover at skabe musik vil orkestrene også ’afsløre’ de 
talenter, der findes ude på skolerne.

 

Kulturskolen Holbæk vil  
sammen med kommunens skoler  
lade musikken, billedkunsten og  

de øvrige kunstfag blomstre og trives  
i alle kommunens lokalområder. 
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Både i Holbæk og i kommunens øvrige bysamfund 
skal koncerter, projekter og udstillinger nå ud til borg-
erne. Vi skal deltage i offentlige arrangementer og 
møde borgerne, hvor de er, fx på plejehjemmene.
Kulturskolen skal være synlig på alle relevante digi-
tale platforme og i byrummet. Vi skal være med, når 
der er større og mindre arrangementer, ved byfester, 
festivaller og events. Vores elever skal deltage i regio-
nale, landsdækkende og internationale projekter, når 
der er mulighed for det.

Der skal oprettes kulturcentre med værksted og øve-
lokale i f.eks. Jernløse, Svinninge, Tølløse og Jyderup. 
Faciliteterne skal også gerne tiltrække børn og unge, 
der ikke er med i kulturskolen men som på eget initi-
ativ ønsker at udfolde sig kreativt sammen.

Musik og kunst  
i lokalområderne
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Kunstformidling og uddannelse 
Billedskolen og Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) 
er en integreret del af Kulturskolen Holbæk, der  
skaber synlighed i gadebilledet og er med til at give 
kommunen et tydeligt visuelt udtryk. Den billedska-
bende del af Kulturskolen er eksperimenterende, 
udforskende og formidler kunstforståelse i bredeste 
forstand. Samtidig lægges der vægt på tid og rum 
til fordybelse – især BGK eleverne vil også fremover 
opleve vigtigheden i at kunne skabe den ro der skal  
til for at dyrke sit eget personlige udtryk.

Billedskolen og det brede samarbejde
Billedskolen vil søge samarbejde med folkeskolen 
om kring events, forløb, valgfag og som en del af den 
’almindelige’ undervisning på skolerne. Både på bil-
ledskolen og ude på folkeskolerne vil der være udstil-
linger, ferniseringer og andre arrangementer omkring 
billedkunst.
Nuværende projekter som ’KIS’, ’KIS To’ og ’Hemme-
lige Dyrebander’ kan udvides og udvikles til flere 
skoler og klassetrin med billedskolen som tovholder.

Blandt flere fremtidige projekter der er i støbeskeen 
kan nævnes ‘Poseidons Tingfinderpalads’ på Holbæk 
Havn’ Et rum, der rummer tingenes fortællinger og 
historier. Der samarbejdes med elever fra produk-
tionsskolen, billedkunstner og arkitekt omkring 
opbygningen af Tingfinderpaladset. Paladset vil tilføre 
Holbæk Havn en særlig attraktion i form af en træ-
bygning, der er inspireret af Hundertwasser, Gaudi 
og Niki dé Saint Phalle. Samtidig indrettes et Tingfin-
derværksted på Æglageret - et sjovt og spændende 
værksted, med tusindvis af ting, som eleverne kan 
bygge, samle og sammensætte til værker. 

Billedskolen vil desuden fortsætte udviklingen og 
etableringen af tilbud og projekter for børn fra 2-6 
år i kommunens daginstitutioner. Vi ønsker også et 
tættere samarbejde med de andre kulturinstitutioner 
i Holbæk Kommune, så eleverne får mulighed for at 
arbejde på tværs af kunstarterne og blive synlige over 
for et større publikum. 

Særligt for BilledkunstMusik og kunst  
i lokalområderne
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Udvidet samarbejde med BGK
Som en del af Kulturskolen Holbæk vil billedskolen og 
BGK udbygge sit samarbejde for at sikre et kunstne-
risk tilbud på højt niveau til for børn, unge og voksne 
fra 6-25 år. 

Billedskolen og BGK vil sammen udvikle undervis-
ningsforløb for skoler og billedskole med gæstelære-
re, og BGK-elever skal indgå som en slags mentorer 
i undervisningsforløbet. Dermed skærpes BGK-ele-
vernes evne til formidling samtidig med, at børnene i 
billedskolen får unge kunstinteresserede som rolle-
modeller. BGK-eleverne vil få mulighed for at afprøve 
egne idéer og undervisningsmetoder, som de har 
oplevet i forbind else med deres talentudvikling. 

Vi vil etablere et særligt udvidet samarbejde mellem 
Holbæk Billedskole og BGK om de ældste årgange i  

folkeskolen (13-18 år). Vi skal sikre, at eleverne ikke 
søger optagelse på BGK for tidligt men i stedet mo-
tiveres til at fortsætte deres kunstneriske udvikling, 
indtil de er modne til optagelse. 
For at lette vejen fra billedskole- til BGK-elev kan der 
med fordel etableres et lokale/projektrum hos BGK, 
hvor de to skoleformer mødes og arbejder sammen. 
Det er i BGK’s interesse at medvirke til at opkva-
lificere kunstnerisk formidling, interesse og virke i 
folkeskolen, så vi møder de unge ’godt klædt på’ til 
at fordybe sig i deres kunstneriske virke og modtage 
undervisning på højt niveau. Derved opnås de bedste 
resultater for  
vores talentudvikling og vi medvirker til en sammen-
hængende tidssvarende kunstformidling og oriente-
ring om samtidskunsten, fra daginstitution, gennem 
folkeskole over talentudvikling til de videregående 
uddannelser indenfor de visuelle kunstfag.  

Som en del af Kulturskolen  
Holbæk vil billedskolen og BGK  
udbygge sit samarbejde for at  

sikre et kunstnerisk tilbud på højt  
niveau til for børn, unge og  

voksne fra 6 – 25 år. 
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En grundlæggende idé med kulturskolen er at give 
kunstarterne bedre mulighed for at arbejde sammen. 
Det er helt oplagt at se musikken og billedkunsten 
sammen med fx dans og teater. Kulturskolen vil ud-
vide sit repertoire ved at indbyde andre kunstarter til 
samarbejde, så vi kan tilbyde fag, der inkluderer flere 
kunstformer – også i kulturhusene i Jyderup, Jernløse 
og Tølløse samt på folkeskolerne. Undervisningen kan 
foregå enten ugentligt eller som et mere intensivt, 
sammenhængende projekt.
Kulturskolen vil også udbyde nye fag indenfor fagbe-
slægtede kunstformer som elektronisk musik, lyd og 
film, som mange børn og unge interesserer sig for.  
Generelt vil vi i højere grad end tidligere lade os på-
virke af den efterspørgsel, vi oplever.

Dans, teater,  
film og lyd



Kulturskolen har et kollektivt ansvar for at udvikle 
den enkelte elev. Den skabende, kreative proces er 
drivkraften. Eleverne skal arbejde selvstændigt med 
egne projekter og skabe forestillinger, kompositioner 
og koncerter sammen med skolens lærere. 

Nysgerrighed og tværfagligt samarbejde
Kulturskolen ønsker medarbejdere, der ud over stær-
ke faglige og pædagogiske kvalifikationer er åbne for 
nye idéer og nye måder at arbejde på. 
Vores lærerne er nysgerrige efter de nye kulturer, 
strømninger og fællesskaber, der præger børn og 
unge – og arbejder gerne på tværs af genrer og 
kunstarter. Vi lader os inspirere af hinanden og hinan-
dens meto der, og vi vil være nysgerrige på alternative 

Nye måder at arbejde på

udtryksformer og arbejdsmetoder. Derfor søger vi 
også sam arbejde med danseskoler, teatre og andre 
lokale aktører inden for det lokale kulturliv, der kan 
berige både vores lærere, elever og vores publikum.

Åben og positiv ledelse
Vores åbenhed rækker ud i lokalsamfundet men præ-
ger også Kulturskolen som arbejdsplads. Medarbej-
dere bliver hørt og inddraget. Med den rigtige idé kan 
en lærer stå i spidsen for sit eget projekt. Ledelsen 
er lyttende, åben og positiv over for idéer, der kan 
udvikle skolen.
Kulturskolen vil tiltrække medarbejdere, der er 
opsøg ende, nytænkende og søger samarbejdet.


