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Understrømmen - projektbeskrivelse 
 

Ensemble Storstrøm og Kulturregion Storstrøms 6 musikskoler, Næstved, Guldborgsund, Faxe, Lolland, 

Stevns og Vordingborg ønsker at samarbejde om en indsats for regionens klassiske instrumentalelever. 

Vi ønsker at udvikle et fællesskab, som på langt sigt skal være et inspirerende og fastholdende tilbud for 

det brede vækstlag, der fører op mod talent- og fokuslinjerne på musikskolerne. 

Vores idé er at tilbyde børn og unge, som spiller et klassisk orkesterinstrument i regionens musikskoler, 

en række fælles aktiviteter på tværs af kommunegrænser, så de oplever glæden ved et musikalsk 

fællesskab, der er større end det, de kan møde alene i hverdagen på deres egen musikskole – vi 

drømmer om at skabe børne- og ungdomsensemble, kaldet ”Understrømmen”. 

Ensemble Storstrøm er vært for arbejdet i løbet af året, da de er nærværende i hele området til daglig og 

naturligt kan arbejde tæt sammen med musikskolerne.  

 

Styregruppen:  

Maj Kullberg, chef for Ensemble Storstrøm 

Michael Axen, musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole 

Svend Pedersen, musikskoleleder, Faxe Musikskole 

Henrik Christiansen, musikskoleleder, Vordingborg Musikskole 

Karina Fredensborg, musikskoleleder, Lolland Musikskole 

Søren Dahl-Pedersen, musikskoleleder, Stevns Musikskole  

Jørgen Graven Nielsen, musikskoleleder, Næstved Musikskole 

Vision:  

Ensemble Storstrøm og de seks musikskoler i Kulturregion Storstrøm bidrager gennem dannelsen af 

”Understrømmen” til kulturregionens talentpleje og kulturelle fødekæde. Vi ønsker at få så mange elever 

som muligt med i et større musikalsk fællesskab. Initiativet kan give områdets musiktalenter følelsen af 

fællesskab, kreativ udfoldelse og spilleglæde. De seks musikskoler og Ensemblet løfter hinanden og 

eleverne, og der skabes styrkende, faglige fællesskaber for instrumentallærerne på tværs af 

kommunegrænser. Ved at gå sammen kan vi lave nogle kvalitative musikalske aktiviteter, der samler 

elever fra hele regionen.  

Hvem: 

Den primære målgruppe er instrumentalelever fra ca. 10-12 år og opefter, der har et par års 

instrumenterfaring, og som kan få styrket deres musikalske engagement ved at deltage i større 

sammenspilsaktiviteter. Elever med begrænset erfaring inddrages i Understrømmen i afgrænset omfang, 

så også de oplever glæden ved at spille sammen i en større gruppe.  

Som regionens professionelle ensemble kan Ensemble Storstrøms musikere bidrage ved at inspirere 

både elever og lærer til sammenspil og til selv at skabe.  

Understrømmen bliver en motivationsgenerator. 

Hvorfor:  

1. Fællesskabet omkring musikken betyder meget for børnenes og de unges lyst til at spille og udfolde 

sig kreativt.  

2. Musikskolerne har meget forskellige forudsætninger for at tilbyde større musikalske fællesskaber og 

gensidige faglig sparring for lærerne.  
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3. Ved at spille sammen med de professionelle musikere oplever børnene, hvad musikken kan, når det 

løfter sig og lyder stort og flot, og man er en aktiv del af en stor kreativ begivenhed. 

4. Med musikskolelærernes faglighed og nærvær samler projektet regionens lærere og musikere -og 

børnene oplever en rød tråd i deres musikalske forløb. 

 

Hvordan: 

Ensemblet tilbyder en række musikalske værksteder fordelt over året for eleverne og nogle af deres 

lærere, hvor samspillet dyrkes, og der bliver tid til det vigtige sociale møde om musikken. 

Værkstederne afholdes primært hos Ensemble Storstrøm i KUMUS, som transportmæssigt ligger relativt 

centralt – og den professionelle ramme og scene, bidrager til en seriøsitet omkring det legende 

musikalske møde. For at styrke det sociale sammenhold blandt eleverne, gennemføres en årlig samling 

med overnatning – musikskolerne kan på skift være værter for denne event.  

Musikskolelærernes engagement i projektet er altafgørende, så eleverne oplever tryghed og 

sammenhæng mellem den daglige musikundervisning og aktiviteterne i Understrømmen.  

Det er vigtigt, at elevernes instrumentallærere på skift deltager i værkstederne og indgår i 

orkestersammenspillet på linje med Ensemble Storstrøm, så vi udnytter hinandens faglighed og 

kompetencer.   

Vi ønsker at give børnene en musikalsk wow-oplevelse, en følelse af, at det er sjovt at spille sammen 

og at det lyder godt, også bare selvom man enkeltvis måske spiller en enkel stemme som en del af 

helheden.  

 

Årets arbejde kulminerer med en årlig koncert på skift i kommunerne, hvor de unge spiller sammen 

med Ensemble Storstrøm og måske Copenhagen Phil. Eleverne kommer virkelig til at mærke suset fra 

at spille med i et stort orkester, hvor det pludselig løfter sig. Her sidder musikskoleeleverne mellem de 

professionelle musikere og får en kæmpe oplevelse. Eleverne fra de forskellige musikskoler kender 

allerede hinanden fra årets værksteder. Repertoiret er det, der er arbejdet på i løbet af året sammen 

med Ensemble Storstrøm. 

Copenhagen Phil udtrykker stor interesse i at medvirke på denne måde.  

 

Til den store koncert i maj måned forventer vi, at børnenes familier møder talrigt op.  

De professionelle ensembler spiller nogle familieegnede værker alene – og koncertens højdepunkter er 

de numre hvor eleverne spiller side-by-side med de professionelle.  

De elever der ikke er nået så langt, spiller med på et eller to numre, så vi får bredden med, og de elever, 

der er nået længere, bliver inspirerende rollemodeller for de yngre. 

 

Mål: Talentpleje: Fællesskab omkring musikken, fastholde de unges spilleglæde, inspiration, oplevelse 

af at optræde sammen med andre. Samarbejde på tværs af kommunerne i Kulturregion Storstrøm, 

opbygge netværk og fællesskab blandt musikskolelærere og musikerne i regionen.  

Et musikpædagogisk flagskib i regionen. 

 

Tidsplan: I løbet af vinteren 20/21 har Maj Kullberg, som nytiltrådt ensemblechef, været i dialog med 

musikskolelederne for at undersøge behovet og ønskerne for et samarbejde mellem musikskolerne og 

Ensemble Storstrøm. De indledende møder danner udgangspunkt for denne projektbeskrivelse.  

Copenhagen Phil bakker op om idéen og er parate til at deltage som led i orkesterets pædagogiske 

virke.  

Projektidéen er blevet forelagt for kulturkonsulenterne i ensemblets bidragskommuner.  

Hvis der kan findes politisk opbakning og finansiering til projektet, kan vi starte i skoleåret 2021/22 med 

3-6 årlige værksteder hos Ensemblet, en weekendovernatning og den store koncert i maj 2022.  

Styregruppen skal forinden, i tæt dialog med musikskolelærerne og ensemblets musikere, udvikle en 

detaljeret projektplan for det første år og sætte visioner for, hvordan aktiviteterne over de kommende år 

kan udvikles og blive til gavn for flere elever.  

De skitserede aktiviteter kræver en grundig forberedelse på tværs af musikskolerne, og ikke mindst 

udarbejdelse af skræddersyet undervisningsmateriale og nodearrangementer.     
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Finansieringsplan: Kulturregion Storstrøm søges om projektstøtte i henhold til den nye Kulturaftale 

2021-2024. Musikskolerne bidrager med egenfinansiering i form af bl.a. forberedelses og mødetid. En 

række private fonde søges.  

Et evt. projekt med Copenhagen Phil afholdes inden for særskilt finansieringsramme. 

 


