Ørestad Avis

Gamle og unge spiller klassisk koncert
Skrevet af Redaktionen

Ørestad Skole, Steinerskolen på Engvej og Danmarks ældste amatørsymfoniorkester ”Euphrosyne”
samarbejder om en klassisk forårskoncert på Ørestad Skole 29. maj 2013 klokken 19.30
• Musikundervisning er højt prioriteret på Ørestad Skole, men endnu kan skolen ikke mønstre stort orkester. Derfor er
samarbejdet med Steinerskolen og Euphrosyne kommet i stand.
På Steinerskolen på Engvej er der et lille nyt skoleorkester på 20 elever. Euphrosyne er et stort amatørsymfoniorkester
på 35 musikere, som har eksisteret siden 1875. Koncerten er dermed også starten på et nyt samarbejde mellem
Danmarks ældste amatørsymfoniorkester og et nyfødt skoleorkester. De fælles prøver er igang,
Skoleorkestret forbereder enkelte dele af repertoiret, og så prøves der over nogle gange i fællesskab. Det hele når sit
højdepunkt med en fælles forårs koncert på Ørestad skole.
Mobning er umusikalskt
Musikudøvelse har en masse pædagogiske win win situationer, mener projektansvarlig Ninna Urhammer.
”Spiller eller synger du, må du også lytte. Det sidste er en evne, børn har brug for i alle fag. Spiller du sammen med
nogen, så indgår du i et fællesskab, hvor reglerne f.eks. er en rytme. Du må finde ind i fællesskabet efter disse regler,
opfylder du dem, er resultatet noget der lyder godt. Er du ved siden af – kan det skabe kaos. Musikken viser dig, hvad du
skal korrigere hos dig selv, ud fra de fælles præmisser”, forklarer Ninna Urhammer.
Børnene oplever også at de bliver belønnet med mere samvær og opmærksomhed, hver gang di har øvet sig.
”Selvom det er svært, så bliver du bedre fra gang til gang. Som barn bliver man lykkelig for denne opdagelse, for det
viser jo, at man kan blive god til rigtig mange ting,” siger Ninna Urhammer.
Ung dirigent
Koncerten dirigeres af den unge dirigent Filipe Carvalheiro. Filipe er født og uddannet i Portugal. Han har senest dirigeret
operakoret på det Kgl. Teater ved opsætningen af ”Madame Butterfly”.
Klassisk koncert på Ørestad Skole 29. Maj kl. 19.30 med musik af Debussy, Fauré og Bizet
Der er gratis adgang til koncerten som varer ca. en time.

