
  

Talentarbejde ved HMS

Struktur
Talentspire: ca. 8-12 år

Talent: ca. 10-15 år
Talentklasse: ca. 14-20 år

Talentplus: efter talentklasse

  

Talentspire ca. 8-12 år
Elever bliver indstillet fra lærer

● Normal længde soloundervisning
● 45 minutter holdundervisning om ugen der bl.a. 

indeholder:
- musik / kulturhistorie
- hørelære
- musiklære (auditiv analyse, intervaltræning)
- at de spiller for hinanden

  

Talent: ca. 10-15 år
Elever bliver indstillet fra lærer

● Udvidet lektionslængde
● Brugerbetaling er 1,5 x normal solo
● Optages efter mindre spilleprøve og samtale 

med forældre.

  

Talentklassen: ca. 14-20 år
Elever bliver indstillet fra lærer

● Udvidet lektionslængde
● Brugerbetaling er 1,5 x normal solo
● Optages efter mindre spilleprøve (inkl. p.v. og mindre 

hørelæretest (efterklap og synge)) og samtale med forældre.
● Ugentlig holdundervisning i teori/hørelære
● ca. 6 koncertoplevelser per år
● 5 performanceclasses
● 2 koncerter
● Rytmisk sammenspil
● Opstartsmøde i august med elever og forældre
● 3 lærermøder i løbet af året

  

Mentalt talentarbejde

  

Mit tankesæt bestemmer
!  hvad%jeg%vælger,%når%der%er%et%valg

!  min%holdning%til%en%given%situation

!  hvordan%jeg%reagerer%på%kritik,%rettelser%og%
undervisning

!  hvordan%jeg%håndterer%modgang%og%store%
udfordringer



  

Låst tankesæt
Opsat&på&at&se&ud&som&om&jeg&kan&

Optaget&af&at&vise&mig&dygtig

Studerer'og'gør'ting'for'at'vise'hvor'dygtig'jeg'er,'
overfor'mig'selv'og'mine'omgivelser!

Kan'lide'test,'hvor'jeg'er'sikker'på'at'få'et'godt'resultat!

  

Udviklende tankesæt
Opsat&på&at&lære

Optaget&af&at&gøre&en&indsats

Studerer'og'gør'ting'for'at'lære'og'udvikles!

Kan'lide'test,'fordi'jeg'på'den'måde'finder'ud'af,'hvor'
meget'jeg'lært'siden'sidst!

  

Tankesæt opstår
Dagen&før&den&afsluttende&audition,&forsøgte&en&af&
lærerne&(eller&forældre)&at&hjælpe&hende:

”Hør%her,%du%ved%selv%hvor%dygtig%du%er,%og%det%ved%vi%
også.%Du%skal%nok%klare%det.%Lad%nu%være%med%at%
bekymre%dig%om%det!”

Er&det&en&god&måde&at&sige&det&på&eller?

  

Tankesæt opstår
”Vi%ved%at%du%forberedt%dig%så%godt%du%kan,%du%har%
arbejdet%hårdt%og%det%er%fedt%at%se%måden%du%går%til%din%
musik%på.%Vi%er%stolte%af%at%du%nået%hertil%og%vi%ved%at%du%
med%det%hårde%arbejde%vil%gøre%dit%allerbedste%i%morgen!”

  

Talentkarakteristika - tankesæt
Vælger det der er brug for og lægger en plan
Elsker kritik, og opfatter feedback (kritik, rettelser, instruktion) som en 
uvurderlig hjælp

Accepterer fejl og bruger det konstruktivt. Takler modgang med – 
Konstater > Acceptér > Analyser > Processér

Nysgerrig og elsker udfordringer

Søger selv efter løsninger på udfordringerne

Performer uden bekymring – tør tage det der øves på med ud i 
performance. Byder ind med holdninger – siger sin mening

Er i stand til at reflektere over egne præstationer og
ser selv de små forandringer

  

Talentkarakteristika - musikerskab
Lytter på de andre, giver plads, hjælper og bidrager i fælleskabet med sit 
talent og deltager aktivt

Tager ansvar og overholder aftaler

Arbejde på at blive lidt bedre for hver dag der går – og sætter sig for at 
gøre det, fordi man samlet set bliver meget bedre på et helt år.

Husker det aftalte – Ved præcis hvad der øves på – følger planen – også 
i modgang

Kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige 
genrer kultur og perioder

Kan skabe og udvikle eget musikalsk udtryk

Kan formidle og skabe nærvær i en performance

Holder sine kommunikationsveje åbne. (Sms, mail tjekkes
løbende og kontaktoplysninger er opdaterede)


