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640 børn og unge spiller musik i Karolinelund
Den første weekend i juni vil Karolinelund genlyde af musik, når KULTURSKOLER I 
NORDJYLLAND indbyder til Musikskolernes Dage 2010.  Her vil musikskoleelever fra hele 
Region Nordjylland give prøver på talentet.

640 børn og unge fordelt på 55 bands, ensembler og kor deltager i Musikskolernes Dage 2010 i Karolinelund 
den 5. og 6. juni. Her vil publikum kunne opleve musikelever på alle niveauer, fra begyndere på forskolehold 
til dygtige talentklasseelever. Musikken spænder vidt fra klassisk orkestermusik over blød jazz og akustisk 
musik til hårdt pumpet rock, så der vil være noget for enhver smag.  

Musikskolernes Dage blev afholdt første gang i 2009. Det var en kæmpe succes, som samlede ca. 3500 
besøgende i Karolinelund på en enkelt lørdag. I år er konceptet udvidet til to dage for at give endnu flere 
børn og unge mulighed for at være med, så der vil være musik på 4 scener fra kl. 12-18 både lørdag og 
søndag. 

Som noget nyt er der i  år deltagelse fra tre af regionens garder, som indleder Musikskolernes Dage med 
march fra C. W. Obels Plads  til Karolinelund, hvor regionsrådsformand Ulla Astman vil holde åbningstalen 
fra Store Scene.

Det er en alletiders mulighed for musikskoleeleverne for at optræde for et offentligt publikum, og 
forberedelserne er i fuld gang på regionens musik- og kulturskoler. Samtidig giver dagene også de mange 
børn og unge et godt indblik i, hvad andre orkestre og bands arbejder med. De møder nye rollemodeller, får 
inspiration til nyt repertoire og knytter nye kontakter.

Der er gratis adgang til Karolinelund, så vi håber mange gæster vil kigge forbi til en smagsprøve på hvad der 
foregår på regionens musik- og kulturskoler. Parkens attraktioner og forlystelser er åbne under 
arrangementet, så man kan tage sig en tur i karrusellen eller rutsjebanen, mens man nyder musikken.

Musikskolernes Dage arrangeres af KULTURSKOLER I NORDJYLLAND, som er et samråd for regionens 10 
musik- og kulturskoler. Arrangementet gennemføres i samarbejde med Karolinelund og med økonomisk 
tilskud fra Det Obelske Familiefond. 
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