
HVORFOR URFUN?

URFUN er et tværregionalt samarbejds-udvalg 
under KIN, som har til opgave at udvikle og styr-
ke de lokale rytmiske musikmiljøer.
På samtlige Kulturskoler i Nordjylland står an-
tallet af sammenspilshold, bands og orkestre 
funderet i den rytmiske musik, ikke mål med 
antallet af elever tilmeldt soloundervisning i 
samme. 
Vi véd, at det har stor betydning for de unges 
motivation og udvikling, socialt som musisk, at 
de kan mødes i sammenhænge og netværk med 
den rytmiske musik som omdrejningspunkt. For 
at skabe og udvikle miljøer for dette, har vi i 
URFUN’s første år valgt at have fokus på kultur-
skolernes undervisere.
Underviserne er vores vigtigste forudsætninger 
for at vi kan lykkes i at skabe et succesfuldt 
vækstmiljø for den rytmiske musik, og det er af-
gørende, at disse er motiverede for at arbejde 
med- og i, at udvikle deres praksis i et tæt sam-
arbejde med deres kolleger, lokalt og regionalt.

HVORDAN?
Involvering, praksis- og videndeling

I URFUN tror vi, at den bedste måde at inspire-
re vores unge elever på, opstår når lærerne får 
plads til at udvikle sig, og udfordre deres hidti-
ge praksis som undervisere. 
I URFUN har vi i initieringsfasen valgt at bruge 
vores opstartsressourcer på et udviklingskon-
cept designet af-, - og for underviserne, med et 
langsigtet fokus på udviklingsmulighederne for 
de lokale rytmiske musikmiljøer.
Ved at introducere en ny ramme for et sådant 
møde imellem kolleger og musikere, håber vi 
således på, at vores undervisere på sigt, sam-
men griber mulighederne for at skabe nye rum 
at virke i, som undervisere såvel som musikere.
Dette rum, håber vi, kan give plads til fremtidi-
ge eksperimenter både med indhold og form, af 
den traditionelle ”sammenspils-undervisning”. 
Et rum som kan skabe grobund for udviklingen af 
fremtidige nordjyske musikmiljøer, i hvilke un-
derviserne kan virke som musiske forbilleder, og 
her oftere trække på identiteten som musikere, 
fremfor den traditionelle  som undervisere.
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Den oprindeligt planlagte ”band-camp” for elever 
og undervisere/musikere, skitseret i et tidligere UR-
FUN-oplæg, er nu blevet erstattet af en decideret 
weekend-camp kun for undervisere. Vi har igennem 
to workshops med de deltagende medarbejdere fra 
kulturskolerne i KIN, arbejdet os frem til et design 
for denne 1. Weekend-camp i KIN-regi, som nu ude-
lukkende fokuserer på dynamikken imellem musi-
kere, og erfaring- og videndeling. 
Underviserne har sammen med URFUN-udvalget 
igennem to workshops arbejdet sig frem til et sæt 
af værdier, som der fremadrettet skal arbejdes med- 
og ud fra. Værdierne handler om ”Relationer, Kreati-
vitet og Autonomi”!.
Relationerne er det der skal bære hele ændringen 
af vores institutioners nuværende mindset for sam-
menspil igennem. 
- Det er relationer musikere imellem, undervisere 
imellem, elever/unge musikere imellem, der er det 
gennemgående og bærende tema  i vores måde at 
nytænke ”sammenspil” i kulturskolerne på.
- Vores målsætning sigter imod at skabe bedre for-
udsætninger for at udvirke musikeres kreativitet i 
form af bla. improvisation, sangskrivning og kom-
position, og passion.
- Det udtryk vi vil forsøge at give bedre vækstbetin-
gelser, vokser ud af autonomi og i mulighederne for 
at skabe nye ”urbane” lyde, og glæde ved at omfav-
ne benspændende der påstår i sådanne processer.

HVAD HAR VI GJORT
OG HVAD GØR VI NU?
Udvikling, åbenhed, forandring og musikerskab
(URFUN-værdier)

Med disse værdier in mente, har underviserne sammen, arbejdet sig frem til en fælles forståelse af rammen 
og indholdet for weekenden, som derfor ser således ud:

LØRDAG

09.00 Ankomst og installering

10.00 Spiller!
Improvisation/kreativitet - Kauro & Mats

12.00 Frokost + pause 

13.00 Oplæg og praktiske opgaver
Sangskrivning/komposition - Kristian Ravn

16.00 Pause
 
16.30 Performance-udvikling
The Work - Line

18.00 Aftensmad

19.00 Hands on e-musik & band
Rumkraft - Rasmus Kærbo
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SØNDAG

08.00 morgenmad

10.00 Kulturskole og spillested sammen
Jens Jepsen (Klaverfabrikken)

12.00 Frokost 

13.00 Hvad går vi hjem og gør
 denne sæson? / Opfølgning

15.00 Farvel 

Alle aktiviteter i URFUN bliver fuldt ud dækket af KIN, 
og der er stadig plads til flere deltagende medarbej-
dere fra kulturskolerne.

Tilmelding, kontakt formand i URFUN:
Signe Wang - signe.wang.carlsen@hjoerring.dk


