
FRIVILLIGE I 
MUSIKSKOLEN

AT ENGAGERE CIVILSAMFUNDET



HVEM ER JEG



DISPOSITION

• Musikskoleperspektivet

• Borgerperspektivet

• Muligheder og udfordringer



HVORFOR ENGAGERE FRIVILLIGE?

• Skaber tættere relationer til forældre bedsteforældre, og dermed ejerskab

• Understøtter institutionens relevans

• Bringer erfaringer og kompetencer ind i musikskolen fra den ”virkelige 

verden”

• Muliggør realisering af projekter, der ellers ikke kunne lade sig gøre. Bedre 

rammer for eleverne



HVAD KAN DE FRIVILLIGE

• Sommercamps

• Lejerskoler

• Venneforeninger

• Understøtte uformelle læringsmiljøer

• Bestyrelsesarbejde

• Koncertarrangementer

• Instrumentbank

• Fundraising

• Og meget, meget mere



HVAD KAN DE FRIVILLIGE IKKE?

• Erstatte faglært personale



• Et par eksempler

 
    

BANDCREATOR 
 

Brænder du for at synge?  

Drømmer du om at stå på en scene og fyre den af?  

Vil du gerne have dit eget band?  

Så skal du komme med på BandCreator  - Sang Clinic 

 

SangClinic afholdes i weekenden  22. - 24. november 

2019 og foregår på Køge Musikskole.  

 

Køge Musikskole søsatte i 2018 Band Creator, som er en række camps der 

hjælper dig med at lave et band, møde andre unge musikere og med at skrive 

din egen musik.  

Et nyt tilbud i BANDCREATOR er en SangClinic, hvor Linda målretter 

sangteknikken for de pågældende deltagere. 

Hver sanger vælger  den sang man gerne vil arbejde med , og så vil Linda 

coache den enkelte sanger.  

Vi afslutter med at lave en lille mini koncert , hvor alle deltagere optræder 

med den sang de har arbejdet med.  

Da v i arbejder med singback tracks, skal du , inden du kommer , vælge dit 

covernummer. 

 

HVORNÅR 
22. - 24. november 2019.  
Fredag 17.00 – 20.00 
lørdag 10.00-16.00, søndag 10.00-13.00 
 

HVOR 
Køge Musikskole, Ved Stadion 1, 4600 Køge. 
 

HVEM 
Unge mellem 14 og 18 år i Køge Kommune. 
Alle der ønsker at udvikle sig som sanger.  
 

Pris 
Kr. 100,- pr deltager  

Prisen dækker BandCreator, aftensmad fredag samt frokost lørdag og 

søndag, drikkevarer og snacks. Beløbet refunderes ved afbud senest 14 

dage før. 

 

TILMELDING 
Sker via mail til gert.lukowski@gmail.com .  
senest 1. november 2019 
Oplys:  

 Navn og kontakt info (Telefon & Mail) 
 Alder 

 
Begrænset deltagerantal - først-til-mølle-princippet gælder!!! 
 

SPØRGSMÅL 
Kan rettes til Musikskoles Venner, Gert Lukowski  
gert.lukowski@gmail.com  

Tlf. 4010 0696 

 
BandCreator - SangClinic afholdes med støtte fra Køge Kommune 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BandCreator - SangClinic ledes 

af:  

 

Linda Andrews: vandt X Factor i 

2009. Men selvom X Factor-

dronningen ikke har kastet 

stribevis af hits af sig, så har hun 

faktisk levet af, at lave musik lige 

siden. 

 

Som sanger, korleder og sang 

coach har den 44-årige 

sangstjerne kærnet smør til sit 

brød, ved at bruge sit 

musikalske talent. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



HVORFOR 
VÆLGER MAN AT 
ARBEJDE 
FRIVILLIGT I 
MUSIKSKOLEN?

ET PAR CITATER:

• Musik giver energi - at være frivillig giver energi på det 

personlige plan

• Giver mulighed for at støtte kreative, ”skæve”, 

”anderledes” børn i at få plads til at udleve og forbedre 

deres kreative evner

• Noget med at være med til at påvirke, at vi også 

fremadrettet har et diverst samfund



Musikskolen skaber positive 

oplevelser og for den frivillige, og 

mulighed for at engagere sig i det 

lokale samfund. Bidrager dermed til 

oplevelse af mere meningsfuldt liv

Tilføjer helt ny dimension til 

Musikskolens arbejde, der skal 

udvikles



DE FRIVILLIGE  VIL HAVE MANDAT TIL AT BESTEMME

•Musikskolen skal facilitere og understøtte de 

frivilliges idéer

•Musikskolen skal turde give plads til anderledes 

idéer og dermed afgive kontrol



FREMTIDSPERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER

• Er Musikskolen i bred forstand parat og villig til at påtage sig mere velfærdsorienterede 

opgaver?

• Er Musikskolerne parate til at lukke de frivillige/civilsamfundet ind?

• Faglige konflikter? – Hvad betyder frivillige for musikskolens personale?

• Hvordan rekrutteres de frivillige?

• Hvordan udvikles de frivilliges arbejdsfelt? 

• Hvordan vil eventuel formalisering af det frivillige arbejde påvirke?



ER VI PARATE TIL AT GØRE 
MUSIKSKOLENS OMRÅDE TIL PUBLIC 
DOMAIN? 



TAK FOR ORDET


