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Skoleåret 2017-18

MUSIKTEATER DRAMA
KORSANG  SHOWDANS  MUSIK
TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST


KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENINGEN!
Bordings Kulturforening byder alle velkommen til en ny sæson i skoleåret 2017-18, hvor børn
og unge kan deltage i aktiviteter inden for musik, sang, dans, drama, design og billedkunst.
Kulturforeningen blev
stiftet i 2008.
Det er en selvstændig
forening med en
bestyrelse af forældre.
Foreningens formål er
at forestå aktiviteter
for børn og unge som
et frivilligt tilbud om
kulturel aktivitet i
deres fritid.
Foreningen bygger på
medlemskab for de børn og unge, som vil
deltage i foreningens aktiviteter. Medlemmer
skal betale et årligt kontingent på 100 kr.
Foreningen er også åben for børn og unge,
som ikke er elever på Bordings Friskole.
I sidste sæson deltog ca. 200 elever i de
frivillige aktiviteter, og vi håber på lige så
mange i den nye sæson. De fleste af sidste års
instruktører og aktiviteter er med igen, og
husk: Elever kan GRATIS deltage i KORSANG,
når de er tilmeldt anden aktivitet.
Årets nye tilbud er MUSIKTEATER !
Programmet rummer gennemgang af de

aktiviteter, som tilbydes
– samt praktiske
oplysninger om priser,
tilmelding mv. Inden
tilmelding beder vi alle
om at gennemlæse
programmet grundigt,
så grundlaget for
deltagelse er kendt!
Har du spørgsmål, så
kontakt
Thomas SiersbækHansen.
Tilmelding skal ske senest onsdag den 14.
juni, hvorefter aktiviteterne tilrettelægges,
så deltagerne efter ferien kan få besked om
optagelse og tidspunkt for den tilmeldte
aktivitet.
Sæsonen begynder 1. september og slutter
efter 31 gange i maj 2017.
For den nye sæson er det vores ønske og håb,
at et godt samarbejde mellem forældre,
elever og instruktører kan være til gavn og
glæde for børnenes kulturelle udvikling og
deres lyst til at udfolde sig kreativt.

Karen Bendix (formand), Thomas Siersbæk-Hansen (leder),
og Mogens Krabek (skoleleder)

MUSIK
BLOKFLØJTE
At spille blokfløjte er nemt og sjovt!
Og ikke mindst er fløjten BILLIG at
anskaffe; 120 kr.  Lille investering,
godt begynderinstrument, der giver
børnene en succesoplevelse. Med
udgangspunkt i børnesange, lette
melodier og hvad eleven selv ønsker
arbejdes der med elevens musikalske
kreativitet og spilleglæde. Musikkens puls og
rytme indlæres ved at få kroppen med; vi
synger melodien, danser og klapper, og så
spiller vi den!
Teoretisk node- og rytmelære indlæres dels
ved små kryds-og-tværs opgaver, dels med
sjove kortspil og ”magiske noder”.
Undervisningen danner således et godt
fundament for et hvilket som helst
instrument.
Jeg forsøger så vidt muligt at danne grupper
med forskellige instrumenter, hvis eleverne
har en ven/veninde, der spiller et andet
instrument, bliver det endnu sjovere at spille.
Små interne koncerter spiller vi ind imellem,
hvis der er stemning for det. Så kan familien
komme og høre på.
Sammenspils-lektioner består af
sammenlægninger af solo-lektioner à 20
min.’s varighed.
Fra 1. klasse
Antal: Solo, duo eller flere
Lektion: 20 el 30 min.
Dag&tid: Efter aftale
Instruktør: Birgitte Fremmerey
Deltagerpris pr. måned: 435 kr. for 20 min.
eller 600 kr. for 30 min.

MUSIC MIND GAMES
Music Mind Games giver den
grundlæggende forståelse for noder,
klange og rytmer og danner et godt
fundament for enhver, der ønsker at
spille et instrument eller synge.
Music Mind Games er musikteori
forvandlet til sjove spil og lege.
Music Mind Games gør det spændende og
meget nemmere at lære noderne og
rytmerne. Vi leger teorien ind med sjove
kortspil, ”magiske” noder og lyd. MUSIC fordi
det handler om at lære noder, klange og
rytmer.
MIND fordi det handler om at lære noget og
blive klogere. GAMES fordi det først og
fremmest drejer sig om at lege og spille, mens
man bliver fortrolig med musikkens
universelle alfabet.
Eleverne må gerne medbringe egne
instrumenter, så vi kan prøve at spille efter
”magiske noder”.
Fra 1. klasse
Antal: Hold á 4 elever
Lektion: 30 min.
Dag&tid: Efter aftale
Instruktør: Birgitte Fremmerey
Deltagerpris pr. måned: 200 kr. for 30 min.
MAXIMUSIK
Til maximusik skal vi
fortsætte med at synge,
spille, danse og lege.
Vi skal spille på de forskellige
instrumenter der er til vores
rådighed.
Vi skal lave fagter og
bevægelser, som understøtter rytme og
indhold i sangene, og vi skal lege nye og
gamle sanglege.

Vi fortsætter, hvor vi slap med Minimusik:
• At gengive og udføre en rytmisk figur •
Træne at indgå i sammenspil med andre •
Indgå i et sangligt fællesskab • Enkle noder og
rytmefigurer • Følge musikkens puls, tempo
og dynamik • Improvisere på forskellige
instrumenter
Jeg glæder mig til at se kendte ansigter fra
minimusik, og nye kan sagtens være med til
maximusik.
Fra 1.-2. klasse
Antal: Min. 12 elever
Lektion: 45 min.
Dag&tid: Mandag 14.05-14.50
Instruktør: Maria Kull
Deltagerpris pr. måned: 170 kr.

El-BAS
Vil du lære at spille el-bas,
har du nu chancen! Vi tager
udgangspunkt i børnesange,
velkendte popsange og lign.
En del af undervisningen er
at du skal udvikle din
musikalitet gennem lette
nodeopgaver og øvelser i efterspilning.
Fra 1. klasse
Antal: Solo
Lektion: 20 min.
Dag&tid: Efter aftale
Instruktør: Frederik Hjulmand
Deltagerpris pr. måned: 435 kr. for 20 min.
EL-GUITAR

KLAVER
Hvis du har et klaver og
gerne vil lære at spille, så er
det nu du skal gå i gang. Alle
kan lære at spille, og alle kan
få glæde af det, selv om ikke
alle når lige langt. På klaver
kan du spille selv, 4hændigt, sammen med en
ven, akkompagnere et
instrument eller sang - men
inden skal du naturligvis
have styr på det grundlæggende.
Fra 1. klasse
Antal: Solo
Lektion: 20 eller 30 min.
Dag&tid: Bertha: torsdag.
Øvrige lærere efter aftale.
Instruktører: Bertha Vidstein
Petersen, Christian Kliber, Jeppe Pedas
Deltagerpris pr. måned: 435 kr. for 20 min.
eller 600 kr. for 30 min.

Drømmer du om at spille Elguitar? Og spille en super
guitarsolo?
Så har du i år mulighed for at
få undervisning i El-guitar i
kulturforeningen.
Vi skal spille alt fra Rock
(Hvem var Jimi Hendrix?) til pop og jazz.
Bruge tid på akkorder, rytmer, skalaer og
andet godt.
Du vil også få mulighed for at bruge din
computer/iPad til at spille efter.
Undervisningen er IKKE for begynder elever,
men til dig som har spillet guitar i et par år og
som gerne vil bruge el-guitaren i et band eller
alene på dit værelse.
Fra 5. klasse
Antal: Solo
Lektion: 20 eller 30 min.
Dag&tid: Fredage fra kl. 14.00
Instruktør: Thomas SiersbækHansen
Deltagerpris pr. måned: 435
kr. for 20 min. eller 600 kr.
for 30 min.

GUITAR
Mange ting er muligt på en
guitar. Vi tager
udgangspunkt i, hvad der
tænder den enkelte elev og
bygger oven på det. Det kan
være alt fra børnesange til
rock-guitar. Akkorder,
tablatur og noder er redskaber, som bruges til
at spille guitar.
Der er ingen tvivl om, at øvelse gør mester,
når man skal lære at spille guitar. Så man skal
have lyst til at øve sig, hvis man vil blive god!
Vi lægger vægt på improvisation, da det
udvikler mange kompetencer på én gang.
Ved tilmelding til 30 min., bruges de 10 min.
til sammenspil med andre.
Fra 1. klasse
Antal: Solo/sammenspil
Lektion: 20 eller 30 min.
Dag&tid: Efter aftale
Instruktør: Martin Buono
Deltagerpris pr. måned: 435
kr. for 20 min. eller 600 kr. for
30 min.

LOKALET RUNDT
– et kreativ rum med musik, også kendt som
musik-karrusel
Til rytmisk sammenspil vil
der blive oprettet hold på 35 elever.
Ideen er at eleverne kan
tilmelde sig, uden at vide på
forhånd, hvilket instrument
de gerne vil spille på.
Undervisningsforløbet er åbent, og vi spiller
på alle instrumenter, roterer mellem
instrumenter, spiller kendte numre,
komponerer i fællesskab og laver musiske/
rytmiske øvelser.

Eleverne får mulighed for lynhurtigt at lære
simple teknikker på instrumenterne, så de
kan udtrykke sig kreativt sammen.
Fra 1. klasse
Antal: Hold á 3-5 elever
Lektion: 30 min.
Dag&tid: Efter aftale
Instruktør: Andreas Fryland
Deltagerpris pr. måned: 200 kr. for 30 min.

TROMPET
Trompeten bliver brugt i
meget forskellig musik, lige
fra jazz-ballade til ”Jingle
bells”, salsaband eller
symfoniorkester. Den giver
mange muligheder for at
være med i sammenspil i
næsten alle genrer. Hvis man bruger tid,
energi og tålmodighed på trompeten,
belønner den med den smukkeste klang, seje
høje toner eller gode melodier, man gerne vil
spille.
I timerne arbejder vi med blæseteknik, lærer
noder og spiller stykker, som eleven kan være
med til at vælge.
Fra 1. klasse
Antal: Solo
Lektion: 20 min.
Dag&tid: Efter aftale
Instruktør: Sara Bruntse
Deltagerpris pr. måned: 435 kr.

SAXOFON
Saxofonen er et
blæseinstrument, som
kan spille med i
mange forskellige
sammenhænge.
Den er især meget brugt

indenfor jazz og pop musik. Saxofon er nemt
at gå til, og man bliver hurtigt bedre, især hvis
man øver sig et par gange om ugen. Den har
en stor fed klang som får melodier til at klinge
igennem på smukkeste vis. Anbefales fra 3.
klasse.
Fra 3. klasse
Antal: Solo
Lektion: 20 min.
Dag & tid: Efter aftale
Instruktør: Ulrik Bencard
Deltagerpris pr. måned: 435 kr.
MUSIKTEATER
Er det DIG der skal stå i
spotlightet og synge til
Musikteater-forestillingen
næste år? Har du lyst til at
optræde med sang og være
med til at sætte en
musikforestilling op? Så meld
dig til Musikteater! Du øver
sangene i dine sangtimer og
derudover mødes du med de
andre sangere på
projektdagene i løbet af
sæsonen og særligt op til
premieren! Her sætter vi hele stykket
sammen med danseholdet og dramaholdet,
musikere og hvem der ellers vil være med. Du
behøver ikke have gået til solosang før for at
være med, bare du har lyst til at synge og
skabe et brag af en forestilling sammen med
andre!
Fra 4. klasse
Antal: 20 elever
Lektion: 25 lektioner (= 2,5 lektion i 10 uger)
Dag&tid:
Instruktør: Louise Bøttern og Siff Andersson
Deltagerpris pr. måned: 125 kr.

BORDING-KORET
Korsang er for drenge og
piger – og også elever, som
ikke går på Bordings!
Alle elever i Musikskolen kan
deltage GRATIS, hvis de også
er tilmeldt en anden
aktivitet.
Men husk også her tilmelding!
Vi synger om dyrene, om årstiden, om
hverdagen, vrøvlesange og smukke sange.
Vi leger sanglege og bruger kroppen mens vi
synger.
Du lærer kanons og sange med to stemmer,
sange vi alle sammen kender og sange vi ikke
kender og måske nogle helt nye sange. Koret
synger enstemmige og flerstemmige sange;
pop, rock, klassisk, salmer, folkesange eller
musical – vi plukker i genrerne, lidt for enhver
smag.
Du lærer også en bedre sangteknik og at
’holde’ din stemme, når vi synger
flerstemmigt.
Kom og mærk hvor glad man bliver af at
synge sammen i kor når det lyder godt
– og det gør det!
Fra 1. klasse
Antal: Min. 12 elever
Lektion: 45 min.
Instruktør: Maria Kull
Dag&tid: Hold 1: Tirsdag kl. 14.05-14.50
Deltagerpris pr. måned: 160 kr. eller gratis,
hvis tilmeldt anden aktivitet

SANG
Solosang er for dig, der gerne
vil blive bedre til at synge. Du
kan synge alle genrer, lige fra
pop til musical og klassisk. Du
lærer at trække vejret rigtigt
og ’bruge maven’ når du
synger. Du lærer også at
fortælle den lille historie som
hver sang er. Men allermest
er det fedt at skråle igennem
og synge alle de hits du har i
dig!
Fra 1. - 9. klasse
Antal: Solo eller gerne flere
Lektion: 20 eller 30 min.
Dag&tid: Maria tirsdag,
Louise tirsdag og fredag
Instruktør: Maria Kull, Louise Bøttern
Deltagerpris pr. måned: 435 kr. for 20 min.
eller 600 kr. for 30 min.
SOLOSANG ’FLYGLET RUNDT’
Vil du lære at synge rigtigt
med støtte og med klang og
fylde i stemmen? Du lærer at
indtage rummet med din
sang og at ændre melodierne
- så du ikke altid synger det
samme. Vi varmer op i
fællesskab, og træner stemmen til mere kraft,
fleksibilitet og større spændvidde. ‘Flyglet
rundt’ foregår sådan at alle synger den
samme sang, men skiftes sangerne imellem
rundt om flyglet. På den måde kan du blive
inspireret af de andre sangere og deres idéer!
Vi arbejder med sangteknik, frasering,
improvisation, udtryk og musikalsk leg og
frihed! Der er ingen forudsætninger for at
være med. Repertoiret bliver engelske pop og

popjazz-numre som man kan variere og sætte
sit personlige præg på.
For voksne
Antal: 5-10 elever
Lektion: 120 min - hver anden uge
Instruktør: Louise Bøttern
Dag&tid: Mandag 19.00-21.00
Deltagerpris pr. måned: 150 kr.

TROMMER
Hovedvægten lægges på at
udbygge rytmisk sikkerhed.
Du kommer til at arbejde
med koordination, stikteknik,
improvisation
og noder.
Fra 1. klasse
Antal: Solo
Lektion: 20 min.
Dag&tid: Alle dage
Instruktører: Mia Olsen,
Andreas Fryland
Deltagerpris pr. måned: 435 kr.

BILLEDKUNST & DESIGN
BILLEDSKOLE
Billedskolen er et tilbud til
elever fra 1. til 9. kl. med
interesse for at arbejde med
billeder. Her får deltagerne
mulighed for at udvikle deres
skabende evner gennem
kreativ udfoldelse og deres
redskaber til at udtrykke fantasi og
iagttagelser gennem eksperimenterende
billedarbejde. Der arbejdes med tegning og
grafik, farver og maleri, collage, skulptur og
blandings-teknikker.
Undervisningen vil veksle mellem oplæg med
faglig inspiration, bundne opgaver under
fælles temaer, hjælp til frie eksperimenter og
vejledning til billedproduktioner ud fra egne
ideer og interesser. I deltagerprisen indgår
også materialer. Vi regner med at oprette to
hold. Mette Wille, som igen i år står for
billedskolen, er lærer og billedkunstner
www.mettewille.net
Fra 1. til 9.kl.
Antal: 12 til 20 elever
Lektion: 90 min.
Instruktør: Mette Wille
Dag&tid: Mandag kl.
14.15 – 15.45 (hold 1),
kl. 15.45 – 17.15
(hold 2)
Deltagerpris pr. måned:
285 kr.

SYNING OG
DESIGN
Designholdet er
for dig, der er
interesseret i at
sy og designe dit
eget tøj, tasker,
puder, lamper og
tilbehør. Der
arbejdes med små og store projekter efter
eget valg.
Du kan også arbejde med at genbruge og redesigne på ting, vi finder / du allerede har.
Du bestemmer selv de projekter, du gerne vil
arbejde med og får individuel vejledning.
Fra 3. til 9.kl.
Antal: 12 til 20 elever
Lektion: 90 min.
Instruktør: Mette Wille
Dag&tid: Tirsdag kl.
14.15 – 15.45
Deltagerpris pr.
måned: 285 kr.

DANS & DRAMA

SHOWDANCE
Showdance er for dig, der kan
lide at danse - det gælder
både drenge og piger! Vi skal
danse til den nyeste musik,
lave danselege og finde på nye
fede trin, som vi vil bruge i
koreografierne. Holdet er for
både drenge og piger!
Fra 1. til 2. klasse
Antal: Min.12 elever
Lektion: 45 min.
Dag og tid: Onsdag 14.15 - 15
Deltagerpris pr. måned: 180 kr.
Instruktør: Siff Line Ravn Andersson

DRAMA
På dramaholdet vil vi arbejde
med forskellige
teaterteknikker med fokus på
tillid, kropssprog,
sansearbejde og
scenenærvær. Gennem sjove
teaterlege, karakterarbejde
og improvisation vil vi arbejde med
deltagernes fantasi, samarbejdsevne og
handlekraft. Her kan man bl.a. lære at arbejde

med forskellige roller samt at arbejde sammen
med andre om at fortælle en historie med
krop og stemme.
Det vigtigste i undervisningen er, at deltagerne
har det sjovt, føler sig trygge og samtidig får
udfordring og udbytte af øvelserne i såvel faget
teater som i livet generelt. Drama er her lige dele
leg og læring, tryghed og udfordring hvilket vil give
en sjov undervisning, samtidig med at teaterfærdighederne forbedres.
I løbet af året vil vi også lave en
teaterforestilling, baseret på deltagernes
interesser og ideer.
Så har du lyst til at arbejde kreativt? Kan du
lide at optræde for andre?
Vil du gerne af med din sceneskræk? Ønsker
du at blive god til skuespil? Har du lyst til at
være sammen med en masse andre
teaterglade børn og unge? Så kom og vær
med her!
Fra 4. til 7. kl.
Antal: Min. 12 elever
Lektion: 60 min.
Dag og tid: Torsdag 14.15 - 15
Deltagerpris pr. måned: 205 kr.
Instruktør: Siff Line Ravn Andersson

PRAKTISKE OPLYSNINGER
SÆSONPLAN
Sæsonen rummer i alt 31 lektioner.
Aktiviteterne er fordelt over 9 måneder –
med start i uge 36 (fra 1. september) og
afslutning i løbet maj 2018. Der er ingen
aktiviteter på skolens ferie-/fridage og i
emneuger.

bedste tid – især ikke på instrumenter med
stor søgning. Her må enkelte elever være
indstillet på sene spilletider.
Ved holdundervisning (maximusik, dans, kor,
design, drama og billedskole) skal der være
minimum 12 elever på holdet, ellers bliver
det ikke oprettet.

AKTIVITETERNE…
- placeres normalt efter skoletid – dvs. efter
kl. 14.00. Ved nogle aktiviteter er (som
vejledning) angivet den ugedag, hvor de
forventes at foregå.

Foreningen forbeholder sig ret til nødvendige
ændringer af aktivitetstider, og hjemmet vil
da blive underrettet.

TILMELDING
Tilmelding sker på Forældre-intra under
’tilmelding til arrangementer’
- eller ved at aflevere den udfyldte
tilmeldingsblanket til skolens kontor.
Tilmeldingsfristen er den 14. juni –
OBS også på Skole-Intra
Ved senere tilmelding optages, hvis der
fortsat er plads.
OPTAGELSE
Lige efter sommerferien vil eleverne modtage
besked om optagelse og tidspunkt for den
tilmeldte aktivitet.
For individuel undervisning i musikskolen
gælder: Hvis en elev absolut ikke kan spille på
den udmeldte tid, skal forældre snarest
kontakte læreren, som vil være behjælpelig
med at finde et andet tidspunkt. Vi forsøger
at få plads til alle tilmeldte elever, men beder
om forståelse for, at alle ikke kan få den

UDMELDELSE
Tilmelding og betaling er bindende for hele
sæsonen.
Udmeldelse kan kun ske efter endt prøvetid
på de første 2 måneder, der udløber 31.
oktober. Husk, at der også betales for
undervisning i prøvetiden. Udmeldelse skal
ske skriftligt til kulturforeningens leder
Thomas Siersbæk-Hansen – og altså ikke til
instruktør eller skolens kontor!
Derefter kan udmeldelse kun finde sted ved
skoleskift eller længerevarende sygdom –
med én måneds varsel.
Den bindende tilmelding og betaling hænger
– udover det pædagogiske hensyn – sammen
med et hensyn til instruktørens beskæftigelse
og ansættelse, idet de har krav på at kende
omfanget af deres arbejdstid i
kulturforeningen i forhold til øvrig
beskæftigelse.
AFLYSNING
Sæsonen rummer i alt 31 undervisningsgange
for hver elev. Ved lærers sygdom vil elev få
ekstra undervisning på et andet tidspunkt,

hvis ikke muligt med vikar. Hvis læreren
aflyser mere end 3 gange i løbet af sæsonen,
tilbagebetales elevbetalingen svarende til
antal aflyste timer herudover.
FRAVÆR / AFBUD
Hvis en elev må melde afbud til
undervisningen, skal elev/forældre give
besked i god tid til læreren. Udeblivelse eller
fravær pga. sygdom, lejrskole mv. erstattes
ikke.

INSTRUMENTER
Skolen råder over klaver/keyboard, guitar/
el-bas, violin, trommer og trompet, som kan
benyttes i undervisningen. Herudover må
elever selv anskaffe sig instrument.
Instruktørerne rådgiver gerne mht. køb eller
leje.

PRISER OG BETALING
BORDINGS KULTURFORENING MEDLEMSKAB
For at kunne deltage i foreningens aktiviteter
skal eleven være medlem af Bordings
Kulturforening. Medlemskab oprettes
automatisk samtidig med
tilmelding/optagelse. Kontingentet er 100
kr., som dækker udgifter til at drive
foreningen med. Kontingentet er det samme,
uanset om man deltager i én eller flere
aktiviteter.

BETALING FOR DELTAGELSE I AKTIVITET
Udover kontingent indgår betaling for
aktivitet. Deltagerprisen er angivet ved
opslaget for de enkelte aktiviteter.
Elevbetalingen for undervisning opkræves
månedsvis bagud af skolens kontor - sammen
med skolepengene - i 9 månedsrater fra
oktober 2017 til og med juni 2018. Sammen
med første betalingsrate for september 2017
opkræves også kontingentet på 100 kr. for
medlemskab af kulturforeningen.

INSTRUKTØRER:
NAVN

TLF.

E-MAIL

Thomas Siersbæk-Hansen
leder, el-guitar

4097 4067

thomas@fari.dk

Andreas Fryland
trommer, lokalet rundt

2982 3172

andreasfryland@gmail.com

Bertha Vidstein Petersen
klaver

2882 7377

Birgitte Fremmerey
blokfløjte, music mind games

2298 4243

birgittefremerey@yahoo.dk

Christian Kliber
klaver

2225 0911

cph.piano@gmail.com

Frederik Hjulmand
el-bas

3114 7667

frederikhjulmand@gmail.com

Jeppe Pedas
klaver

2537 5453

jeppepedas@hotmail.com

Louise Bøttern
sang, musikteater

2027 9010

info@louiseboettern.com

Maria Kull
kor, sang, maximusik

2890 8075

kull.maria@gmail.com

Martin Buono
guitar

2553 0462

martinbuono@hotmail.com

4250 3510

Missy.moege@gmail.com

Mette Wille
billedkunst, tekstildesign

2925 1442

kontakt.mettewille@gmail.com

Sara Bruntse
trompet

2811 0009

sara@bruntse.com

Siff Line Ravn Andersson
showdans, drama, musikteater

5168 1411

siff_andersson@hotmail.com

Ulrik Bencard
saxofon

2729 2965

bencard@bencard.dk

Mia Olsen
trommer

