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Formandsberetning 2013 

Perioden siden sidste generalforsamling har været både meget aktiv og produktiv. Vores faste 

driftsopgaver med NUS, KNUS og Orkesterskolen har kørt både støt derudaf og med nye tiltag. 

NUS afholdt eksempelvis et ugelangt sommerferiestævne i Skagen ”NUS på Toppen”. Det krævede 

en ekstra stor indsats fra de involverede, men det gav stort udbytte både musikalsk og socialt.  

Se i øvrigt arrangementslisten fra Debbie vedr. disse driftsområder nedenfor. 

FU fik i forbindelse med sidste års internat et opdrag om at lave vidensdeling gennem en række 

temamøder.  Møderne er gennemført, men fik en lidt anden drejning end vi på forhånd havde 

regnet med. Det viste sig nemlig, at det fortrinsvis var skoler der allerede havde de pågældende 

fag, der deltog i møderne om ”ikke-musik-fagene”. Det gav dog lejlighed til en anden konstruktiv 

snak om indhold, erfaringer og visioner. 

FU vil derfor gerne have input fra leder-kredsen om hvorvidt modellen med ordinære møder og 

temamøder skal ændres fremadrettet – hvad har vi behov for?  

På det seneste temamøde besluttede FU at ændre indholdet til ”Helhedsskolen”, som jo ret 

pludseligt blev kastet på bordet af den siddende regering. Da det er nu der skal smedes for at sikre 

musik- og kulturskolerne samarbejde med folkeskolerne, har emnet optaget en del af FU’s tid på 

det seneste. I skrivende stund er datoen for det åbne møde med relevante lokale politikere og 

embedsfolk, samt Marianne Jelved, endnu ikke på plads – men der trækkes i tovværket i kulissen.  

DMKL har travlt med at snakke vores sag på Christiansborg helt aktuelt med en runde blandt 

partiernes ordførere (Jf. det oplæg fra DMKL, der er vedhæftet samme mail som 

formandsberetningen). 

De snakke jeg har i kredsen og med DMKL tyder på at vi alle går frem mod ”Helhedsskolen” med 

en positiv holdning – vi har så meget at byde skolerne på.  Udfordringerne ligger i ”at sælge varen” 

og så i elevbetalingsdilemmaet – resten er vel bare logistik…?! 

Jeg har med formandskasketten på deltaget i DMKLs dialogmøder, der afholdes halvårligt i 

København med de andre samrådsformænd, DMF, DMpF, Damusa, musikskolekonsulenten og 

DMKLs bestyrelse. Her informerer vi hinanden om aktuelle emner og udveksler – i nogen grad – 

synspunkter. Det er for mig en fin lejlighed til at fornemme de forskellige interesser og 

underliggende ”spil” der ligger ift. organisationerne og de landspolitiske perspektiver. Jeg 

betragter det også som en udvidelse af netværket og opbygning af nye relationer. 

Mange af os deltog i DMKLs landsmøde i november. Her var det tydeligt, at vi i KiN er gode til 

disciplinen at samarbejde og få ting til at ske. Bl.a. vakte vores nye samarbejde med de 

fælleskursusdage en del interesse. På landsmødet blev vi deltagende enige om nogle punkter, hvor 

vi kan udvide vores samarbejde internt og eksternt ift.  vores landsdækkende paraply DMKL. 

Da vi allerede er gode til at samarbejde har FU valgt at rammesætte den videres snak om emnet 

som en uformel debat under vores fælles lederinternat. 
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Kursusdagene blev en stor succes, med ros fra alle sider. De er beviset på at vi uden større 

problemer kan gennemføre selv store og komplekse ting, når først vi har givet hinanden håndslag 

på, at vi vil det. Der var fra starten lidt krusninger fra B-siden, men efter gennemførelsen med den 

massive positive respons, har der ikke været nogen problemer i den retning. Vi har høstet gode 

erfaringer, der kan gøre næste års fælles kursusdage endnu bedre. 

Vores samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium bar i foråret præg af den endelige lukning 

af de klassiske uddannelser i Aalborg. KiN gav også vores besyv med i debatten – en bekymring 

omkring vores fødekæde på området. Vi er jo både leverandører til og arvtagere af konservatoriets 

kandidater.  KiN har i den forbindelse valgt at gå ind i er dybere samarbejde med DJM, for i højest 

mulig grad at sikre interessen og muligheden for aktiv udfoldelse af den klassiske musik i regionen. 

Konkret lavede vi en fælles ansøgning til DOF, hvor hovedparten af provenuet kommer til at gå til 

at sikre vores klassiske talentkonkurrence ”Spil for livet” og til et løft af vores arbejde med 

musikalske talenter, f.eks. i forbindelse med vores talent-camps. 

Ud over fællesansøgningen med DJM er det også lykkedes at få tilskud fra DOF til ”NUS på 

Toppen” og dette forårs udvidede NUS-stævne under overskriften ”Med udsigt til Musikkens Hus”. 

Endelig er driften af flere af vores fælles aktiviteter sikret gennem de nordjyske kommuners nye 

fælles kulturaftale ”KulturKANten”. Det kan vi sagtens se som en anerkendelse af både vigtigheden 

og kvaliteten af vores arbejde med symfoniske musik i regionen. At vi også har fået ryddet op i 

forhold til den gamle regionale kulturaftale kan ses i årets regnskab, hvor tilgodehavender for en 

længere periode endelig er kommet i KiNs kasse. 

På KiNs lederinternat i 2012 lavede vi et visions-arbejde med ekstern facilitator. Dette udmøntede 

sig i nogle konklusioner, hvor ”øget vidensdeling” var det centrale. Dette har FU gennem det 

forløbne år bl.a. sikret i strukturen med temamøder. Nu i 2013 har vi valgt en anden form på vores 

internat, hvor vi afholder en stribe temamøder med relevante og aktuelle emner. Vi har sparet 

den eksterne facilitator - vi vil i stedet hyre en dygtig og professionel ordstyrer til det planlagte 

åbne møde vedr. Helhedsskolen. Sidst på eftermiddagen torsdag den 14/3 er Christian Larsen og 

undertegnede inviteret til en rundbordssamtale med kulturminister Marianne Jelved i Hjørring. Vi 

pjækker fra dagens ene temamøde, men har måske spændende nyt med tilbage fra vendsyssels 

hovedstad til aftenkaffen? 

Koordinator Lisbeth Joensen fødte i december en velskabt tenor. KiN har givet en lille barselgave, 

der vakte glæde. Lisbeth er tilbage i aktiv tjeneste primo september, hvor det vides at 

kursusudvalget har brug for assistance omkring næste års fælles kursusdage. Indtil nu har jeg med 

lidt hjælp på kontoret holdt skansen ift. KiN’s hjemmeside. 

Palle Vang, formand 

Kulturskoler i Nordjylland 
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KiN har haft travlt med orkesteraktiviteter i 2012! Aktiviteterne er skrevet op kronologisk. 

 28-29/1 NUS i Skallerup (Hjørring) 

 Uge 7 kammermusik (Aalborg) – samarbejde mellem  DJM, ASO, OrkesterEfterskole, Nordjyllands 

Orkesterskole, talentklasserne i Region Nordjylland og MGK-Nord 

 14-15/4 NUS i Støvring (Rebild) 

 13/5 Stryger Masterclass (Brønderslev) med professorer fra DJM og ASO 

 14-17/6 NUS tour til Den Haag – deltagelse i Festival Classique 

 5-10/8 NUS på Toppen (Skagen) – sommer orkesterlejr med dirigent kursus for instruktører – 

Henrik Vagn Christensen, dirigent 

 3, 5-6/10 KNUS koncert med tangenter (Symfonien, Aalborg) samt Orkester Workshop (Holstebro) 

 3-4/11 NUS på Mors (Morsø) – Verner Nicolet fejrede 10-års jubilæum som dirigent for 

Nordjyllands unge symfonikere 

Og allerede i 2013: 

 9/1 Nordjyllands Orkesterskoles elever spiller for Kulturministeren ved underskrivelsen af 

KulturKANten – Nordsøen Oceanarium, Hirtshals 

 25-26/1 NUS i Pandrup (Jammerbugt) – nu har NUS været rundt til alle kommuner i Regionen, siden 

sammenlægning af HUS og USN i 2010 

Venlig hilsen  

Debbie 

 


