SCHEMA - musiklärarsymposiet 2-3 nov 2021
Tisdag 2/11
Start
Slut

Längd

08:30
09:45
10:00
11:30
11:45
12:30
13:30
14:45
15:00
16:15
18:30

01:15
00:10
01:30
00:15
00:45
01:00
01:15
00:15
01:15
02:15
04:00

09:45
09:55
11:30
11:45
12:30
13:30
14:45
15:00
16:15
18:30
22:30

Aktivitet
Frukost på Allé Elva för övernattare kl 08-09
Registrering/kaffe, macka, utställare
Välkomstintroduktion Hörsalen
Workshop 1
paus m frukt/utställare
Seminarium
Lunch/utställare
Workshop 2, pass 1
Kaffe/utställare
Workshop 2 pass 2
Fri tid för samtal, utställare och incheckning
Middagsbuffé och fest

Onsdag 3/11
Start
Slut

Längd

08:30
09:15
10:30
10:45
12:45
13:45
15:15

00:45
01:15
00:30
02:00
01:15
01:30
00:30

09:15
10:30
10:45
12:45
13:45
15:15
15:45

Aktivitet
Frukost på Allé Elva för övernattare kl 08-09
Registrering nya deltagare/utställare
Seminarium två parallella valbara
Kaffe/utställare
Workshop 3 inkl kort bensträckare
Lunch/utställare
Panelsamtal OCH forts Workshop 3 för vissa
Ev tid för informella samtal och utställare, slut

WORKSHOP SCHEMA - Kultursymposiet 2-3 nov 2021
Tisdag 2 nov
Workshop 1

10:00-11:30 Körkraft - integration Gitarr grupp

Folkmusik

Balans/hälsa

RUM

Piano

Musikverkstad

Seminarium
lunch
Workshop 2, pass 1

11:45-12:30 Ungas psykiska hälsa
13:30-14:45 Rytmik

Låtskrivande

Brasslek

Teater

Ensemble Logic

Blockflöjt

Piano grupp Stråk

Workshop 2, pass 2
incheckning hotell
Buffé och fest

15:00-16:15 Rytmik

Låtskrivande

Orkester

Teater

Ensemble Logic

Blockflöjt

Piano grupp Stråk

Mus. byggstenar

Fagott

18:30-22:30

Onsdag 3 nov
Seminarium

09:15-10:30 Barnkonvention

Specialpedagogik

Workshop 3

10:45-12:45 Music Mind games

oboe metodik

Dans

Finale

Jazzimpro

Sång

Barnkör

Debatt/workshop 3

13:45-15:15 Orkesterns framtid

Orkesterns framtid Orkesterns framtid Orkesterns framtid Dans

Finale

Jazzimpro

Sång

Barnkör
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2/11 kl: 10.00-11.30
KÖRKRAFT – språkinlärning och integration genom (kör-)sång

Marie Bejstam och Charlotte Rider - Musiklärare och körpedagoger - Bus Academy

I denna workshop kommer vi sjunga, ge metodik- och materialtips och visa en dokumentärfilm från vårt arbete
med nyanlända flyktingungdomar i gymnasieskolan.
Marie och Charlotte är grundarna av BUS Academy, den första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. www.busacademy.se
Tillsammans driver även sedan 10 år den kreativa mötesplatsen Kulturfyren, där de driver många både lokala, regionala och nationella kulturprojekt. De är
sanna entreprenörer som har ett stort hjärta för inkluderande verksamheter, sång för barn och ungdomar samt mångkultur. www.kulturfyren.se

2/11 kl: 10.00-11.30
”FOLKMUSIK - SPELA OCH LÄRA UT PÅ GEHÖR” - GÖRAN MÅNSSON OCH CLAUDIA MÜLLER FRÅN FRISPEL

Här är alla bärbara instrument välkomna att delta och du får lära dig låtar på gehör och metoder för utlärning med inriktning folkmusik. Göran Månsson
och Claudia Müller från ensemblen Frispel skapar musikglädje som ni sedan kan dela med er av till era elever. https://frispel.org/

2/11 kl: 10.00-11.30
”BALANSPROGRAMMET - den enkla metoden för daglig fokus & balans” med Sara Emilionie

Yoga och mindfulnessmeditation är flertusenåriga metoder som bottnar i modern forskning och har visat effekt på bl.a fokus och inlärningsförmåga även vid
korttidsträning. Sara Emilionie, yogaterapeut och mindfulnessinstruktör ger dig möjlighet att prova några av världens mest effektiva verktyg för stressreduktion,
som inom loppet av några minuter påverkar det parasympatiska nervsystemet, kroppens egen lugn- och ro-respons.
Sara ansågs vara ett musikaliskt underbarn i tidig ålder men prestationsångest, stress och yttre förväntningar släckte hennes lust till pianospelandet.
Idag har hon utifrån sina egna erfarenheter, bland annat från musikens värld, skapat en egen metod som hon utbildar arbetsplatser och personal inom vården
och skolor i. Hennes program testas i svensk forskning och används som behandlingsmetod för unga vuxna med ADHD på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Under denna workshop får du lära dig tekniker för både stressreduktion och större fokus samt testa en vecka ur Balansprogrammet, som du sedan får tillgång
till online för att kunna genomföra på egen hand.
www.balansinstitutet.se
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2/11 kl: 10.00-11.30
”RUM-FÖRENING - VARFÖR, OCH HUR GÖR MAN”? MED KARIN BROBERG

Med barnkonventionen som lag aktualiseras barns och ungas inflytande. Att driva en förening för att tillvarata sina intressen är den grundläggande formen
för hela vår demokrati och en möjlighet till just inflytande. Inom RUM har det ofta varit en engagerad lärare som bildar en förening med sina elever eller sin
orkester och sen försöker driva det hela inklusive den nödvändiga administrationen själv. Men hur engagerar vi våra unga - ger dem plats och förtroende och inflytande? Ofta är de ju också bra på datorer - kanske kan Kalle 16 år hjälpa till med registret? Och vad är e-bas och hur funkar RUM:s medlemssystem?
Här kan du få svar på alla frågor och få hjälp med det som känns svårt med att driva och sköta en förening. Och vad du och din förening kan få ut av det. Karin
Broberg, RUM:s medlemsansvariga förklarar och hjälper dig.

2/11 kl: 10.00-11.30
”GRUPPSMETODIK FÖR GITARR” med Lars Martin

En workshop som behandlar gruppmetodik i gitarr och gruppmetodikens möjligheter till fördjupning.
Lars Martin är gitarrist och gitarrpedagog. Efter pedagogexamen vid KMH 1980 och diplomutbildning 1982 arbetade han som frilansmusiker, framförallt med
gitarrduon ”Doudecima”som kan höras på Spotify ” Duodecima live”.
Han är numera verksam i Huddinge kulturskola, och har under de senaste åren utvecklat en metod för nybörjarundervisningen i gitarr. Metoden bygger på att
eleverna har lektion 2 gånger i veckan. Då en av lektionerna sker i storgrupp (12 elever) har lektionsupplägg och material anpassats och utvecklats efter detta.
En svårighet med nybörjarundervisning är att det kan ta lång tid att etablera gitarrspelet. Ibland så lång tid att eleven hinner tröttna. Utgångspunkten för
förnyelsearbetet var att göra undervisningen mer effektiv. Utrymme för frågor och önskemål i förväg.

2/11 kl: 10.00-11.30
”PIANO - ENSKILT - ATT ÖVA, SPELA ELLER MUSICERA” med Kerstin Widner

Vad väljer vi att fylla våra pianolektioner med? Vi resonerar kring de motiv och de didaktiska val vi gör när vi undervisar i pianospel. Hur utformar vi undervisningen? Vad vill vi att elevens ska få med sig från lektionen, som tar dem vidare med sitt spel genom övningen hemma?
Vilka andra mål har vi (och de) med sin musikundervisning och hur kan vi se till att andra musikrelaterade kunskaper och förmågor får plats att utvecklas?
Föreläsningen går igenom pianolektionen minut för minut, strukturerar den i kategorier - vad gör vi med Pianostycket ? Övar, spelar, eller musicerar vi? och
vilka tillvägagångssätt och ingångar använder vi oss av för att göra detta.
Andra musikaliska mål och vägarna dit.

2/11 kl: 10.00-11.30
”MUSIKVERKSTAD FÖR SMÅ BARN” med Anna-Carin Ahl

Anna-Carin är rytmiklärare och undervisar bl a i musik och rörelse, estetiska lärprocesser och konstarter i samverkan på SMI.
Hon har lång erfarenhet av musicerande med yngre barn i förskola, grundskola och kulturskola.
Här blir det musiklek, låtar, ramsor och spel på enkla instrument, med metoder och repertoar att ta med sig till sina egna barngrupper.
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2/11 kl: 11.45-12.30 SEMINARIUM - ALLA DELTAR
”Kulturskola och psykisk hälsa” Seminarium med Christer Olofsson

Bemötande, vad kan man fråga och inte? Hur kan en som pedagog identifiera psykisk ohälsa?
Genom Kulturskolerådets projekt Kulturskola och Psykisk hälsa får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis ”Kulturskola
på recept” som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan. Genom att undersöka målgruppens behov kan projektet se till att kulturskolan är en plats där rätt stöd finns. I projektet deltar kulturskolor från Norrbotten, Västerbotten och Södermanland. Christer Olofsson som samordnar projektet i
Västerbotten presenterar vad som kommit ut av projktet så långt, vilka analyser man gjort och vilka resultat som har nåtts - samt vilka metoder som använts och
fungerat för att stötta unga med psykisk ohälsa. Christer har själv lång erfarenhet inom kulturskola, tidigare kulturskolechef, idag som utvecklingsledare samt
verksam i Kulturskolerådets styrelse.

Workshops Tisdag, 13.30-16.15 inkl 15 min paus. Två-delad workshop med Annmarie Wangin (brasslek, orkester):

2/11 kl: 13.30-16.15
”Rytmikmetoden i Gruppundervisning” med Saga Blomberg - Bus Academy

Workshopen ger dig ingångar i och inspiration till hur rytmikmetoden kan bidra till rolig och pedagogisk undervisning. Med utgångspunkt i några olika sånger
jobbar vi med musikaliska byggstenar så som puls, rytm, dynamik, flerstämmighet och använder oss av rytmiken som metod. Konkreta övningar där kropp
och rörelse, rummet och gruppen är centrala och övningar som du direkt kan implementera i din egen undervisning.
Saga är rytmiklärare och körpedagog från Stockholm med drygt 15 års erfarenhet av kör- och musikledning av barn och vuxna. Hon arbetar med allt från
klassiskt till pop, men framför allt med folkmusik från Sverige och andra länder.
Efter ett antal resor till södra Afrika har musik och dans därifrån en särskild plats i hennes hjärta. Genom åren har hon arbetat på skolor, kulturskolor, folkhögskolor och idag är hon frilans med olika körer. Hon undervisar förutom på BUS Academy på Gymnastik- och idrottshögskolan och på SMI.

2/11 kl 13.30-16.15
”Låtskrivande och Musikskapande i undervisningen” med Josefin Falthin och Ola Sandström

Här får du metoder och tips för att arbeta med musikskapande i instrumentalundervisning.Verktyg för att utveckla ditt eget musikskapande och låtskrivande.
Rum för att dela erfarenheter och lära av varandra. Ha med papper och penna, mobiltelefon att spela in på, instrument i möjlig mån.
Josefin har lång erfarenhet av att jobba med ramar, övningar och incitament kring låtskrivande på Kulturama, nu även på SMI.
Ola har erfarenhet på Kulturskola i 15 år, frilansar som låtskrivare och artist och undervisar på SMI. Olas huvudgrenar är befriande rum, kreativa processer och
integritet. Som dynamisk duo i undervisandet kompletterar de varandra och skapar ett inspirerande klimat.
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2/11 kl: 13.30-16.15
”Stråkundervisning - Teknik ÄR roligt!” med Ylva Nilsson & Päivikki Wirkkala Malm

Ideer-övningar-ergonomi-repertoar-upplägg...
En workshop som passar El Sistema-lärare, lärare som har gruppundervisning, lärare som planerar att ha gruppundervisning eller för lärare som inte tror på
gruppundervisning som form. Fiol, viola och cello, samt för kontrabasister som även undervisar i cello. Om förfrågan blir hög från kontrabasister kan vi ev ta in
även en ledare på kontrabas.
Päivikki Wirkkala Malmqvist tog examen från Sibelius-akademin i Helsingfors, Finland 1986 som solist och fiolpedagog. Hon har studerat fiol hos professor Kaija
Saarikettu (Fi) och professor John Kendall (USA). Hon är verksam pedagog på kulturskola och musikgymnasium i Norrköping och ärsedan 2007 universitetslektor i
strängmetodik vid KMH och sedan 2019 även på SMI. Päivikki är också certifierad Suzuki Teacher Trainer, utbildad i Finland, Sverige, Danmark och USA
Ylva Nilsson är profilansvarig för stråk på SMI och lärare i cello och cellometodik och undervisar också i cellometodik på Ingesund. Hon har jobbat som cellist i
Gävleorkestern och i Hovkapellet.

2/11 kl: 13.30-16.15
”Brasslek” och ”Orkesteruppbyggnad” med Annmari Wangin

Brasslek är en metod som vänder sig till barn som går i första och andra klass, som en förberedande utbildning till instrumentalundervisningen. Där lär man
känna brassinstrumenten på ett lekfullt sätt samtidigt som man arbetar med puls, rytm och gehör. Efter pausen går hon in på orkesteruppbyggnaden. Barn och
ungdomar vill ha gemenskap, mycket tid tillsammans och bli bra tillsammans. Svaret på detta är orkester. Hur kan vi bygga upp en orkesterverksamhet på en
kulturskola oavsett storlek?
Annmari har under många år byggt upp en omtalad orkesterverksamhet i Linköping där hon är verksam på kulturskolan. Hon har även varit med och startat upp
och leder fortbildningar för pedagoger på Ingesunds Musikhögskolan. https://www.kau.se/mhi/nyheter/musikhogskolan-ingesund-startar-ett-nordiskt-blasmusikcentrum

2/11 kl 13.30-16.15
”LOGIC - GRUNDLÄGGANDE NIVÅ” med Ulf Hellerstedt

Ulf Hellerstedt arbetar på SMI och Södra Latin som elgitarrlärare. På SMI har han även kurser i digitala verktyg och är web- och grafiskt ansvarig.
Arbetar också som frilansmusiker, mest inom teater.
Kursen anpassas efter deltagarnas önskemål och efterfrågan samt nivå. Utgångspunkten är medelnivå med inslag av metodik, alltså inte helt nybörjare om
det inte är det som i huvudsak efterfrågas. Maila gärna Helena Martinsson i samband med anmälan kring nivå och önskemål. Det kan innebära att några får
välja en annan kurs om nivåerna spretar - så vi håller det hela utifrån den nivå som flertalet önskat. Även Garageband är möjligt att ta upp - gratisprogram
som är likt Logic som eleverna lättare kan ha tillgång till.
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2/11 kl 13.30-16.15
”Drama/Teater med Julia Fries

Julia Fries är doktorand vid Stockholms Universitet och en mycket uppskattad dramapedagog. Hon har jobbat på Kulturskolan i Katrineholm och driver
också en egen teater i Katrineholm och har många strängar på sin lyra, t.ex. clownarbete och kontaktimprovisation.
Workshopen kommer att inrikta sig på hur man kan arbeta normkritiskt med övningar mot de lite äldre elevgrupperna. Mera info kommer.

2/11 kl 13.30-16.15
”Ensemblemetodik Kreativt Ensemblespel” med Mathias Dahl

Ensemblemetodik som bygger på att lära sig lyssna på ett visst sätt och efter specifika, konkreta parametrar. Att lära sig skapa det man ska/vill spela, utan
någon slags förlaga, och alltid utifrån en medvetenhet om vad de övriga i ensemblen spelar. Höja nivån av kommunikation mellan samtliga ensemblemedlemmar.
Metodiken är:
- oberoende av ensembletyp, genre och instrument
- kreativ och medskapande
- automatiskt nivåanpassad
- sätter ord på allt som pågår i musiken - gemensamt språk
- ger verktyg till såväl ledare som elever att ställa diagnos på varför något inte låter bra samt kunskaperna till att göra någonting åt det
- ger grunderna i arrangering och produktion
- skapar engagemang(eget skapande)
- kräver ingen eller mycket liten planering av ledaren

2/11 13.30-16.15
”Blockflöjt” med Claudia Müller och komptrix med Jesper Lagström

Blockflöjtisten och pedagogen Claudia Müller lär ut metodik för att undervisa yngre barn, men vi talar också om hur man behåller eleverna när de växer
och utvecklas. Tips på att lära ut teknik med roliga praktiska övningar, lär dig kompa renässans och medeltidsmusik på slagverk, spelstund: vi provar arr för
blockflöjt, blockflöjtsmetodik, andnings- och blåsteknik för alla åldrar. Medverkar gör också Jesper Lagström, slagverk.
Interaktiv inspiration för alla som undervisar blockflöjt på musik och kulturskolor.
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2/11 kl 13.30-16.15
”Piano Gruppmetodik” med Kerstin Widner

Kollektiv gruppundervisning i instrumentalspel/pianospel
Tankar, synvinklar, ingångar, upplägg och metodiska knep för gruppundervisning i instrumentalspel
En föreläsning med avstamp i och ur den musikaliska praktiken, med perspektiv och erfarenhet från kulturskolans vardagliga verksamhet
och en kartläggning av de pedagogiska möjligheter som uppstår i den musikaliska och sociala praktik som gruppundervisning är.

Onsdag 3/11 Seminarier, Workshops och panelsamtal - Orkesterns framtid?
Två parallella Seminarier - välj ett:
3/11 kl 09.15-10.30
”Barnkonventionen i praktiken” Seminarium med Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter, barnrättsstrateg och föreläsare inom barns rättigheter, samt chef på Kulturskolan i Simrishamn där konkret barnrättsarbete förankrats
under lång tid. Sylvia har lång erfarenhet av arbete i verksamheter riktade till barn och unga i politiskt styrd organisation och har tidigare också undervisat
på högskolan i Kristianstad bland annat inom pedagogiskt drama, ledarskap och kommunikation samt på lärar- och förskolelärarutbildningarna.

3/11 kl 09.15-10.30
”Specialpedagogisk kompetens och inkludering - vad har vi och vad behöver vi utveckla?
Seminarium med Cecilia Ferm Almqvist

Det står klart att gruppen barn och unga som deltar i Kulturskoleverksamhet i Sverige är relativt homogen, vad gäller såväl socio-ekonomisk, etnisk och
kulturell bakgrund, som funktionsvariationer. Man behöver prioriterande fokus på initiativ som ökar deltagande bland barn och unga med intellektuella eller
fysiska funktionsvariationer och öka medvetenhet om vilka krav detta ställer på verksamheten på såväl organisations- ledarskaps- som undervisningsnivå.
Cecilia Ferm Almqvist är professor i pedagogik vid Södertörns högskola och i musikpedagogik vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Hon är musiklärare
och specialpedagog, och har i 20 år undervisat i specialpedagogik inom ämneslärarutbildningar, främst med inriktning musik och dans. Hennes forskning
fokuserar på demokrati, inkludering och jämlikhet i olika konstpedagogiska situationer. Fokus denna dag kommer att ligga på möjligheter och utmaningar
med att möta elever i behov av särskilt stöd i kulturskolans verksamhet. Kopplingar kommer också att göras till specialpedagogiska förhållningssätt, och på
vilka nivåer inom kulturskolan hinder och möjligheter för inkludering av kan finnas.
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3/11 kl 10.45-12.45 (inkl kortare paus) - Två pass med lunch emellan!
”Barnkör - repertoar och metodik” med Marie Bejstam och Charlotte Rider - Bus Academy

Här får du inspiration, repertoartips och roliga metodiktips för ditt arbete med barn och sång i olika stilar och sånger från olika länder. Riktar sig till barn
6-12 år.
Marie och Charlotte är grundarna av BUS Academy, den första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. www.busacademy.se
Tillsammans driver även sedan 10 år den kreativa mötesplatsen Kulturfyren, där de driver många både lokala, regionala och nationella kulturprojekt.
De är sanna entreprenörer som har ett stort hjärta för inkluderande verksamheter, sång med barn och ungdomar samt mångkultur.
www.kulturfyren.se

3/11 kl 10.45-12.45 (inkl kortare paus)
”Music Mind Games - Musikteori på ett lekfullt sätt” med Magdalena Prahl

Music Mind Games är en metod för att lära ut musikteori på ett lustfyllt sätt till barn och ungdomar. Michiko Yurko, en amerikansk-japansk suzukilärare,
ligger bakom detta genomtänkta, pedagogiska och mycket lekfulla material som används över hela världen.
Denna workshop ger en kort introduktion till materialet och leds av Sveriges enda TeacherTrainer inom Music Mind Games - Magdalena Prahl Broström.
Hon håller kurser över helaSverige och arbetar som pianometodiklärare på Musikhögskolan i Malmö.

3/11 kl 10.45-12.45 (inkl kortare paus)
”Oboe-Metodik och Tidig undervisning med Tigeroboer” med Mirjam Allard

Det är möjligt att starta oboeundervisning tidigt om man använder en förenklad och betydligt mindre tung oboemodell. 5, 6 åringar kan börja spela på
de ”Tigeroboer” som Guntram Wolf tillverkar. Om att utgå från barnens lust och glädje att lära sig, vilka rör som är lämpliga att använda och vilka grepp
som är annorlunda än de gängse oboegreppen. Pedagogik och metodik samt demonstration av den oboemodell som lämpar sig från 9 års ålder och som
är ett mellansteg till den ”normalstora” oboen. Tips på spelmateriel och information kring instrument, rör, leveranstid och kostnad. Vi spelar gemensamt
lite ensemble på Tigeroboerna. Utrymme för frågor.Mirjam Allard är utbildad på Musikhögskolan i Ingesund och har varit verksam som musiker bl a i
Hovkapellet och Stora Teatern i Göteborg. Hon är verksam som oboepedagog i Kulturskolan Stockholm sedan 1999 och är också producent för länets
mest avancerade ungdomsorkester, SUSO.
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3/11 kl 10.45-12.45 (inkl kortare paus)
”Finale - Notskrivningsprogram - Forts. Nivå” med Stefan Löfvenius

Nivå och innehåll utifrån deltagarnas behov och intressen. Vid anmälan - maila behov och önskemål till Helena Martinsson på RUM - utifrån detta sätter vi nivå
och innehåll. Det kan innebära att några kan behöva välja annan workshop om nivån inte passar alla. Vi utgår från flertalet.
Stefan har jobbat på SMI, KMH sedan 80-talet, haft mängder med fortbildningsuppdrag i Sverige och utomlands.
Sedan 2005 är han konstnärlig ledare för Uppsala Internationella Gitarrfestival, en festival som genom åren utvecklats till att bli en av de främsta gitarrfestivalerna i världen. 2006 fick han Uppsala Kommuns kulturstipendium. 2010 fick han Kungliga Musikaliska Akademins stora Pedagogpris mottaget ur Kungens hand.
Stefans böcker i gitarrspel, bl.a Sjung och spela gitarr, Gitarrmusik 1-3, Folkmusik på gitarr, har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utom-lands. Därutöver har han en stor samling opublicerat materiel. Allt tillverkat av honom själv med Finale.

3/11 kl 10.45-15.15 Två Pass med lunch emellan!
”Creative Dance” - Dansmetodik med Joanna Gomes och Lisa Mathiasson

Creative Dance, grundat av Ann Green Gilbert, är en metodik med ett lektionsupplägg bestående av fem delar; hjärndans, utforskande av byggsten, fördjupa
färdigheter, skapande och nedvarvning. En stor del i upplägget består av det som kallas hjärnbaserad dans. Den ska stimulera grundläggande rörelsemönster
som varje människa går igenom under sitt första levnadsår. Genom dessa 8 mönster påverkas det centrala nervsystemet.
Det övriga innehållet grundar sig på Labans rörelseanalys av tid, rum och energi som Ann Green Gilbert har utvecklat och även lagt till kropp som en egen
kategori.
Vi har fritt översatt dessa till dansens byggstenar. Varje lektion har ett huvudtema där en byggsten fördjupas genom hela lektionen och varje lektion innehåller
lärarledda och elevledda delar vilket gör att det går att stimulera alla elever under lektionen. Upplägget leder därför till en större tvåvägskommunikation
mellan lärare-elev.Joanna Gomes och Lisa Mathiasson är leg. Danslärare och verksamma inom Kulturskolan. Vi träffar både skolklasser och de som valt att
komma till kulturskolan på sin fritid. Sommaren 2017 åkte vi till Seattle och fortbildade oss i denna metodik. Vi har efter det förändrat vårt arbetssätt och
metodiken har tillfört vår undervisning nya kvaliteter och dimensioner.
Oavsett om du tar till dig vissa bitar av metodiken eller hela konceptet utvecklar det din undervisning.

3/11 kl 10.45-12.45 (inkl kortare paus)
”Musikens Byggstenar” med Annmari Wangin

Grundtanken är att presentera alla delar i musiken för barn och ungdomar så att de får en helhet och kan förstå vad musik är. Om de får med sig byggstenarna
och verktyg till varje del så får de en djupare förståelse av musiken.
Annmari, själv valthornist, har under många år byggt upp en omtalad orkesterverksamhet i Linköping där hon är verksam på kulturskolan. Hon har även varit
med och startat upp och leder fortbildningar för pedagoger på Ingesunds Musikhögskolan.
https://www.kau.se/mhi/nyheter/musikhogskolan-ingesund-startar-ett-nordiskt-blasmusikcentrum

WORKSHOPS - musiklärarsymposiet 2-3 nov 2021

3/11 kl 10.45-15.15 Två Pass med Lunch emellan!
”Jazzimproviation” med Elise Einarsdotter - Alla instrument

Elise är pianist, kompositör, bandledare, pedagog och tv-programvärd. Hon leder Elise Einarsdotter Ensemble, ansvarar för Elises Salong på Oktoberteatern
och arbetar med ett brett spektrum av musiker och körer som rör sig över gränserna för jazz, folk, soul och klassisk musik.
Här möts i Improvisation och Gestaltning, med förankring i jazztradition, även om i ett vitt begrepp. Det blir lyssning, spel och samtal.
Ta med/förbered följande: 1) Förbered tre frågor som Du vill ställa angående improvisation och gestaltning. 2) Medtag tre låtar (varav 5 kopior på den du
helst vill spela). Det skall vara a) en låt som du tycker väldigt mycket om och verkligen kan spela, b) en låt som du tycker väldigt mycket om men undrar hur du
skall improvisera på, c) en låt som du verkligen skulle vilja lära Dig, men ej har påbörjat arbetet med. 3 )Medtag notpapper, blyertspenna och kautschuk.

3/11 kl 10.45-15.15 Två Pass med Lunch emellan!
”Bygg rösten rätt - för sång i olika stilar” med Maria Lindberg Kransmo - Bus Academy

I denna workshop går vi igenom hur kan man använda rösten i olika stilar och hur man gör detta på ett för rösten hälsosamt och hållbart sätt.
Du kommer få jobba praktiskt och du kommer få ta del av mycket matnyttig teori och forskning som fördjupning.
Maria är en passionerad och mycket uppskattad sångpedagog som älskar att se sina elever växa och utvecklas som sångare och individer. Hennes sångelever
är allt från professionella operasångare, musikalartister till sångglada amatörer. Hon hjälper också sångare som behöver olika form av röstrehabilitering där
både foniatern och logopeden inte räcker till. Maria arbetar deltid på BUS Academy har undervisning på frilansbasis och på KMH och har tidigare jobbat på
Balettakademien i Göteborg. Hon är utbildad i USA på University of North Texas där hon tagit en Master i sångpedagogik och talproblematik.

3/11 kl 10.45-12.45 (inkl kortare paus)
”Fagott-metodik” med Susanna Heinebäck

Teknik, instrumentvård, metodik och repertoar
Susanna är verksam som fagott-pedagog på Kulturskolan i Falköping, Lidköping, Örebro och håller kurser via YOMA - Young Musicians Academy (som tidigare hette Nationellt center för talangutveckling), en förening som jobbar för utveckling av orkesterinstrumenten. Susanna är
också lärare i fagottmetodik på Ingesunds Musikhögskola och driver Fagottlägret i Värmland tillsammans med kollegor.

3/11 kl 13.45-15.15 - Panelsamtal
”Bristinstrument och Orkesterns Framtid ” - Hur Gör vi?

Upprepade upprop om kris för blåsmusiken, om brist på instrumentalister på oboe, fagott, valthorn och andra orkesterinstrument. På alla nivåer ser vi
bristen på dessa instrument, i kulturskola, i de regionala proffs- och amatörorkestrarna. Hur gör man med tjänsterna när elevunderlaget brister? Uppsägning
eller vettiga regionala tjänster där flera kulturskolor delar på kostnaden? Regionalt rekryterande kulturskoleorkestrar - vem betalar när kommungränsen
passeras? Och hur stimulerar vi en god återväxt?
I panelsamtalet deltar Lawen Redar (S) från Riksdagens kulturutskott, Susanna Heinebäck, fagottpedagog - Örebro,
Mirjam Allard, oboepedagog - Stockholm, Annmari Wangin brasspedagog - Linköping, Madeleine Ulfberg - Regional
Kulturskola Västmanland, Noomi Hedlund, verksamhetsutvecklare hos Blåsarsymfonikerna - Stockholm. Vi hoppas få
ytterligare någon politiker med. Utrymme för frågor från åhörarna.
Bilden: Noomi Hedlund (fotograf Robert Mosbach)

