Tilbud om frivillig musikundervisning
skoleåret 2018/19
I skoleåret 2018/19 giver vi igen mulighed for frivillig musikundervisning for
elever fra 2. kl. til 9. kl.
I det omfang det er muligt vil musikundervisningen varetages af musiklærer
Hans Danielsen. Der kan også være mulighed for musikundervisning på VKF
med undervisere fra Ringkøbing-Skjerns Musikskole.
I denne folder giver vi en lille præsentation af de enkelte musiktilbud. I folderen er der en tilmeldingsblanket, som skal afleveres til skolen senest onsdag
den 9. maj 2018.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af dette lokale musiktilbud, som også
vil være med til at sætte mere fokus på det musiske område på VKF.

Med venlig hilsen
Jesper Friis

Guitar/ el–guitar, Solo/holdundervisning
Her er der mulighed for at lære sit instrument at kende, spille akkorder, forskellige rytmer, genrer, harmonilære og en melodistemme.
For dem, der er øvede, kan det handle om lidt sværere rytmer, fill in og indøvning af solo/improvisation. Kom med dine ideer til, hvad du kan tænke dig at
lære.
Bas
Du lærer lidt om bassens opbygning og hvordan den fungerer i bandsammenhæng. Du lærer hvordan du spiller. Fingersætning, forskellige rytmer, genrer
– (rock – pop – reggae etc.) og hvordan du ledsager andre instrumenter.
Trommer
Har du et trommesæt derhjemme, så lad os komme i gang. Vi lærer vores
trommesæt at kende. Vi skal lære teknikken, opbygning af rytmer, koordinere
bevægelser og slag.
Du lærer forskellige rytmer og genre, såsom rock, bossa, reggae etc. Vi starter lige der, hvor du er.
Begynderklaver
Du lærer lidt om instrumentet. Du lærer noderne til melodistemme, men ellers
skal du lære becifringer, så du kan spille med i et band eller til fællessang.
Du vil snuse lidt til forskellige genre. Tag gerne nogle lette sange med, som
du brænder for.
Klaver for øvede
Her lærer du en masse becifringsspil med melodistemme til fællessang og lidt
sværere akkorder. Du lærer også becifringer til bandsammenspil, improvisation, fill in, solo og forskellige genrer.
Band
Det er for dig, der kan spille på et instrument eller kan synge. Vi skal lære
noget om harmonier, rytmer, akkorder,
lyd, fill in, improvisation og solo. Vi skal
lære at spille sammen, så det lyder rigtig godt. Og ikke mindst skal vi spille en
masse fed musik. Kom med dine ideer
og forslag til noget, som du godt kan
tænke dig at spille.

Solosang 20 min./hold 45 min. 7-8 stk.
Det er for dig, der rigtig godt kan tænke sig at blive bedre til at synge, ja
synge helt selv for andre i mikrofon.
Du lærer at bruge stemmen og mikrofonen rigtigt. Her vil vi arbejde med din
stemme. Hvordan bruger du den? Hvordan kan du bruge den optimalt?
Du lærer noget om frasering dvs., hvordan man udtrykker en sang, så den bliver smuk eller rå, eller hvordan den nu skal være.
Du skal lære noget om at pitche rigtigt altså ramme toner rent. Og ikke mindst
skal du synge en helt masse.
Begyndersaxofon
Du lærer instrumentet at kende. Hvordan få en lyd ud af den? Du lærer noder
og teknik. Og så skal du selvfølgelig spille en masse.

Praktisk information og priser
Lektions længde for soloundervisning vil være 20 minutter og for holdundervisning 30 minutter med 2 elever.
Lektions længden for band vil være 45 minutter med ca. 6 elever. Solosang
20 min pr. elev.
Sangundervisning på hold 45 min. med ca. 5-6 elever.
Soloundervisning: 95 kr. pr. lektion.
Holdundervisning: 75 kr. pr. lektion pr. elev (2 elever)
Band: 50 kr. pr. lektion pr. elev (med ca. 6 elever)
Sangundervisning hold: 50 kr. pr. lektion pr. elev (med ca. 5-6 elever)
Tilmeldingen er bindende for et helt skoleår. Man er garanteret undervisning i
33 uger (inkl. musikcafé). Hvis eleven ikke har modtaget undervisning i de 33
uger, på grund af at skolen har aflyst undervisningen, vil I få det for meget
indbetalte retur. Hvis eleven er syg eller udebliver, får man ikke erstatningsundervisning.
Der afholdes musikcafé i maj måned, hvor vi forventer at eleverne deltager.
Eleverne spiller for hinanden. Forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne til at deltage.
Man må forvente evt. udgifter til undervisningsmateriale.

Tilmelding skal ske skriftlig på denne blanket og
er bindende for hele sæsonen. Afleveres senest
onsdag den 9. maj 2018.
Betaling sker i 4 rater (oktober, december, februar og april) og betales forud,
sammen med skolepengene via betalingsservice.
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