Musikalske skoler hjælper musikken i gang i Ørestad
Skrevet af Redaktionen

For at få gang i musikskole og orkestre i Ørestad, har Ørestad Skole indgået samarbejde med to
andre skoler på Amager, hvor musikken er en del af hverdagen. De tilbyder nu at danne et
‘Hussymfoniorkester’ på Ørestad Skole og holder stor dobbeltkoncert 8. november
Ørestad Skole tog hul på en langsigtet udvikling af skolens musikliv tidligere i år, da samarbejdet med
amatørsymfoniorkestret Euphrosyne og Steinerskolen på Engvej resulterede i en koncert på skolen i juni
måned.
Orkestret består både af børn og voksne amatørmusikere i alderen fra 14 til 85 år, og Euphrosyne har deres
faste professionelle dirigent med i projektet, Filipe Cavalheiro, som også står for indstudering af musikken.
Musikprojektet var en succes, men der var brug for endnu en samarbejdspartner for at udvikle og forankre
konceptet. Det blev skoleorkestret på Michaelskolen, som med sine 35 velspillende børn bliver del af
hussymfonikerne på Ørestad Skole.
I oktober måned holdt ”Hussymfoniorkestret” en musikalsk arbejdsweekend, og 8. november er musikerne
klar til at holde to koncerter for alle elever på Ørestad Skole, og gøre den klassiske musik levende for
børnene.
Musiklærerne fra Michaelskolen spiller med i hussymfoniorkestret, og arbejder sammen med Ørestad
Skolens musiklærere om den pædagogiske forberedelse af koncerten, så børnene får mest muligt udbytte af
begivenheden.
”Hussymfoniorkestret er en fantastisk gave til skolen” siger skoleleder Henrik Carlsen.

”Det er 60 frivillige, der invaderer skolen med musik for at støtte skolens musikliv. Vore elever møder
rollemodeller – børn, lidt ældre end dem selv, som spiller et instrument, og som formår at være aktiv del af et
stort orkester. Det er da noget at stræbe efter” siger han.
Lokaludvalget Amager Øst har støttet dannelsen af symfoniorkestret på Ørestad Skole.
Dobbeltkoncerten 8. november finder sted klokken 10.00 og 12.10. På programmet står Joseph Haydns
Symfoni nr. 103.

