
 

 

 

Referat af KiN-møde, fredag d. 23. nov. 2018, kl. 09.00 – 14.00 i KulturRummet, Tingstrupvej 

13, 7700 Thisted. 

 

Til stede: Henrik Hammer, Kristian Dalgaard, Thomas Jacobsen, Rene Krone, Thomas Antunes, 

Christian Larsen, Ask Andreasen, Thomas Mikkelsen, Palle Vang, Hanne Skou 

 

Afbud: Tove Kobberå,  Tove Terp, Line Møller, Eva Østergaard, Carsten Baumann, Signe Wang 

Carlsen, Sofie Dahl Nordlund. 

 

 

 

Punkt

er 

 Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe  kl. 9.00 

1 Mødeformali

a 

 •Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

 •Godkendelse af seneste referat  

 Godkendt 

Beslutning 

Beslutning 

kl. 9.00 

2 FU-

orienterer 

 •KiN rejsen fra strategisk narrativ 
over indsatsområder til musketer-ed  

Tema for næste internat: Musketereden 
Stedet bliver Hotel Skaga i Hirtshals. 

 •KOBAL(in) initiativer  

 Kursus i grafisk facilitering 

Uge 2, 2019. Jimmi Holstebro fra 

Viborg og Jakob. Mandag d. 7. jan., 

eller torsdag d. 10 jan. 2019. Sofie 

sender doodle ud. Thomas tjekker 

krav til rummet. Kurset placeres ’et 

sted i Nordjylland’. KiN betaler 
kurset fra egenbeholdningen. 

 

Inspiration fra kredsen til 

kursusholderne: 

 

Finn: Forskellige cases kan danne 

udgangspunkt. Et emne om 

formiddagen og et andet om 
eftermiddagen. 

Christian: Tryg ved processen i at 
tegne. Medbringe cases. 

Ask: Noget eksisterende og noget 
der skal udvikles – to spor 

Kristian: Hvordan kan tegning gøre 

Orientering 

 

Orientering 

Orientering 

kl. 9.15 



en til en bedre facilitator?  

Thomas A: Kan bruges til at få noget 
mere ud af teammøder. 

Malene: At kunne gribe nuet og 
tegne ud fra det – kræver øvelse. 

Kurset er forbeholdt lederkredsen + 
Sofie.    

 Oplæg og lederdrøftelser 

Man kan byde ind med 

lederoplæg til KiN-møder. Et 
længere eller kortere oplæg. 

 

Rebild, d. 18/1: 

Malene laver oplæg om coaching 

som personligt 

lederudviklingsredskab samt 

hvordan caoching kan anvendes i 

ledelse af medarbejdere. 

 

Eva Østergaard har også meldt 

sig. 

 

3 Lederdrøftel

ser 

 Talentcamp 2019 –  

Kristian og FU   ønsker at drøfte flg. 
med kredsen: 

 Deltagermaterialet til 

talentweekenden 2019 er meget 

tyndt og skævt fordelt på det 

klassiske område. Det bliver 

svært at gøre det meningsfyldt 

og bæredygtigt både for 
instruktører og elever.   

 Skal vi gennemføre, gennemføre 

for de bæredygtige grupper eller 
aflyse?  

 Hvad er det udtryk for?  

 Prioriterer vi talentklasserne 
anderledes lokalt?  

 Når vi inviterer til regionale 

samlinger, hvad er vores 

bevæggrunde så for at gøre det 

og hvor tydelige er stævnerne 
designede?  

 Skal vi designe weekenderne 

efter tilmeldingerne eller tilmelde 
os færdigt designede weekender?  

Drøftelse/besl

utning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering/dr

øftelse/beslut
ning 

kl. 9.30 



 Fornemmelsen er at det for 

2019s vedkommende kan synes 

som uforholdsmæssigt mange 

ressourcer Vesthimmerland skal 

lægge i afholdelsen af stævnet i 

forhold til den tilsyneladende 

faldende interesse for 

talentweekenden som vi kender 
den.  

 Tilbagemeldinger: 

Kristian: 

I vesthimmerland taler vi mere 

miljø – talentklassebegrebet er 
måske på vej til at udfases? 

 

Ask: 

Velfungerende talentklasse – 4 

årig. Godt fagfællesskab. Ikke på 

vej til en udfasing. Det skal være 

en mulighed at ændre konceptet 

på talentweekenden. Det er 

vigtigt, at musikerne møder 

hinanden.  

 

Thomas M.: 

Evalueringerne de seneste år har 

været gode på weekenden. 

Nedgang til klasserne generelt. 

Kun 1 linie nu. Der er flere yngre 

elever. Kan man tænke MGK ind? 
Fællesskabsoplevelse?  

 

Palle: 

Uændret. Ingen problemer med 

at rekruttere elever. Aalborg vil 

være kede af, hvis stævnet 

aflyses. Den klassiske og 

rytmiske koordinator i Aalborg 

kunne evt. inddrages? MGK – 

skal måske i højere grad 

inddrages fremadrettet?  

 

Henrik: 

Godt med talentweekend. Men i 

Jammerbugt er der problemer 

med at rekruttere elever. Meget 

unge elever – ned fra 4. klasse. 

Konceptet passer ikke til 
Jammerbugt i år. 



 

Christian:  

I Hjørring skelnes der ikke 

mellem rytmisk og klassisk. 

Talenspirer + Talentklasse og 

Talent+ - kun 6 elever i den 

egentlige talentklasse. Brug for 

at møde andre elever fra 

regionen. Fine evalueringer. 

Trække på hinanden i processen. 

’De forhåndværende søms 

principper’ – det går op og ned. 

Det er vilkårene, at ensemblerne 

er sammensat på må og få. 
Miljø-tanker er vigtig.  

 

Thomas A. 

Lille talentklasse. Men 

weekenden gør en forskel. Måske 

der ikke skelnes så meget på 

klassisk og rytmisk? Ærgerligt at 
lukke weekenden ned.  

Nordjysk kammermusiknetværk 

Kan Talentkoordinatorerne 
komme på banen?  

 

Thomas J.: 

En velfungerende talentklasse – 

elever er på venteliste. 21 elever 

i talentklassen. Der er fokus på 

miljøer. Talentklassebegrebet er 

mere flydende. Stævnet bliver 

sårbart, hvis elever melder 

afbud. Måske skal vi være 

modige nok til at gentænke 
projektet? 

 

Finn:  

Vigtigt at blive ved med at løfte 

opgaven selvom elevantallet 

falder. Vigtigt med 

kammermusikalske 

sammenhænge for de unge. Det 

klassiske område er 

fragmenteret. Niveauet er ikke så 

højt. Men det er vigtigt at tro på 
fremtiden. 

 

 



 

Kristian: 

Vigtigt at bringe elever sammen 

stadigvæk. Udfordringerne ligger 

på det klassiske område. Det er 

ikke bæredygtigt sådan som det 

er nu. Kan USMUN og URFUN 

mødes om udfordringen? Hvad er 

metoden? Kan vi lave et koncept 

fra starten, sådan eleverne ved 
hvad de melder sig til?  

Med den masse der er nu, bliver 
det for upræcist.  

 

Forslag om to trioer og en 
blæsersamling.  

 

Rene:  

Eleverne er meget unge. Måske 

hedder det en gentænkning af 

konceptet. Crossover. 

Musikstarterprojekt – måske 
kunne vi blive inspireret?  

 

Konklusion: 

Stævnet gennemføres. Spørg om hjælp ud 

i kredsen. Koordinatorerne tænkes ind i 

evalueringen – også koordinatorer fra 
MGK. Inspiration fra andre musikstævner.  

 

 

 Tema: DMK - ny forening og hvad 
nu? 

 Orientering fra de tre 

generalforsamlinger og betydningen 
heraf 

To foreninger blev nedlagt ved 

enstemmigt flertal pt. 31/12. Interim-

bestyrelsen tager over indtil d. 1. marts. 

Fremtidsudvalget indtræder i 

interimbestyrelsen. 1 rep. Fra hver 

region til interimbestyrelsen. 2 

repræsentanter vælges i jan til DMK’s 
bestyrelse.   

 

4 Pause Kaffe og korridorsnak  kl. 10.45 



5 DMK  Valg til interim-bestyrelse - der skal 
vælges et medlem 

 Jan og Morten stiller op, så der er 

kampvalg! Christian og Thomas A. var 

stemmetællere. Øvrige kan melde sig 
ved henvendelse til Thomas AJ 

2 blanke 

3 for Jan 

4 for Morten 

Morten er valgt. 

 

Beslutning Kl. 11.00 

6 Orientering 

fra 

udvalgene 

 Kursusudvalget  

Alle har fået første prioritet opfyldt. Alle 

kurser gennemføres. Lister er udsendt. 
Kurserne ligger i Aalborg.  

 IFVIK – forskningsudvalg 

Gitte Bjerre er færdig med en synopsis. 

1 – 1,5 mil. til research. IFVIK tager til 

Wien i foråret. IFVIK overvejer at byde 

ind med oplæg.  

 Talentweekend 2019  

Er drøftet 

 Andre?  

USMUN 

Ændringer i foråret. Orkesterfestival i 

marts i koncerthuset.  

Guitarfestival 

75.000 – staten og Aalborg kommune. 

D. 24. – 31. marts. Konkurrence for de 
unge er d. 29. marts. 

URFUN 

Weekend for underviserne. En 

opløftende weekend er vel overstået. 

Der er kommet 100.000 kr.(der var søgt 

150.00) fra statens kunstfond til 

anvendelse i 2019. Oplæg på den 

fællespædagogiske dag. De skoler der 

ikke har lærere med – er der nogle at 

byde ind med? God tilbagemelding fra 

underviserne.  

 

Åbenhed for andre metoder. Rammerne 

er også til diskussion. Hvordan kan vi 

støtte lærerne i at implementere det i 

dagligdagen. Videndeling og inspiration 

Orientering/dr

øftelse 

kl. 11.15 



lærerne imellem.  

 

Husk at melde emner ind vedr. 

budgetforslag til GF så hurtigt som 
muligt.  

 

Hanne: 

Samarbejde med kons i Århus. Fin dag.  

7 Frokost Mad og korridorsnak  kl. 11.45 

8 Rundvisning 

i 

Kulturrumm

et 

 Thomas M og Thomas Antunes 

planlægger  

Orientering/b

eslutning/drøf
telse 

kl. 12.30 

9  Evt. og Go’ weekend! 

 

Rene: 

Ungdomsringens musikscene, Kunsthal Nord – 

en klassisk scene. 3. weekend i januar – i 2019 

falder det sammen med NUS. Kunne det 

tænkes som en mulighed fremadrettet? 

Mulighed for Billedkunst. 

 

Christian: 

Vigtigt med kalenderajourføring. Evt. en fælles 

kalender. Pt. samler Sofie op. 

 

Birgitte Zielkes mindefond – 110.000 kr. står 

der pt. Mulighed for at søge – talentpleje for 

unge musiske talenter også indenfor andre 

kunstfag. 

 

Færre elever deltager til talentkonkurrencer, 

hvordan kan vi understøtte miljøerne? 

 

Fejl, skæve tanker og tilfældigheder (Hjørring)– 

der er mulighed for tilmelding fra hele 

regionen.  

 

Obs på spørgeskemaerne fra Orkestermester – 

hvad bliver tallene brug til? 

 

Vesthimmerland: 

NordSpor – den autentiske folkemusik på 

dagsordenen. Regionen giver midler til 

projektet. Midler fra tempifonden. Tanker om at 

udvikle en festival. 

 

Mariagerfjord: 

Samarbejde omkring privatskole som har 

startet orkester med elevbetaling. 

 kl. 14.00 



 

Frederikshavn: 

Tanker om en ungdomsskolesamarbejde – et 

andet miljø omkring de rytmiske 

sammenspilsmuligheder. 

 

Thisted: 

Netværk omkring kulturfag – kan vi udvikle 

det? Thisted har flere kulturfag.  

 

Link til referater: http://kulturskolerinordjylland.dk/mødereferater/samradsmøder/ 

Link til udvalg: http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/ 

KiN-møder i fremtiden…. 

18/1 i Rebild, kl. 9-14 

21-22/3 internat i Hirtshals  

 

http://kulturskolerinordjylland.dk/m%C3%B8dereferater/samradsm%C3%B8der/
http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/

