Grejs Musikskole
Oversigt og beskrivelse af tilbud
Tilmeldingsblanket og priser findes på sidste side

Ukulele for begyndere
Klassetrin: 0.-9. klasse
varighed: 20 eller 30 minutter
Ukulelen egner sig især til elever, der gerne på et senere tidspunkt vil spille guitar, men rent fysisk
må vente til fingrene er store nok. Her kan ukulelen bruges som en slags ‘begynderguitar’, men
ukulelen appellerer til børn i alle aldre. I undervisningen arbejdes hovedsageligt med akkorder og
sange.
Klaver
Klassetrin: 2.-9. klasse
Varighed: 20 eller 30 minutter
I klaverundervisningen finder vi sammen frem til, hvad der giver mest mening for den enkelte elev
at fokusere på. Som udgangspunkt lærer vi nodelæsning og akkorder gennem at spille sanger og
øvelser. For nogen giver det mest mening at fokusere på rytmisk brugsklaver, for andre kan en
klassisk tilgang være det rigtige (evt. noget helt tredje eller midt i mellem).

Guitar (akustisk og el)
Klassetrin: 4.-9. klasse
Varighed: 20 eller 30 minutter
I guitarundervisningen finder vi sammen frem til, hvad der giver mest mening for den enkelte elev
at fokusere på. Som udgangspunkt starter vi med at lære akkorder og forskellige ”figurer”, men
uanset om du er til rock/metal, klassisk, brugsguitar eller noget helt fjerde, så tilrettelægger vi
forløbet derefter.
Elbas
Klassetrin: 4.-9. klasse
Varighed: 20 eller 30 minutter
I basundervisningen tager vi udgangspunkt i rock-, funk, og popsange, og bruger dem til at lære
teknik, teori og musikalitet. Der er rig mulighed for indflydelse på sangvalg, også selvom man har
ønsker, der ligger udenfor de nævnte genrer.
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Trommer
Klassetrin: 4.-9. klasse
Varighed: 20 eller 30 minutter
I trommeundervisningen lærer vi at spille rytmer sammen og til musik. Der er rig mulighed for selv
at vælge, hvilken musik vi skal spille, når vi først har lært nogle grundrytmer. Vi har fokus på
grooves, rytmer og stabilitet med henblik på fremtidige sammenspilsmuligheder.
Band
Klassetrin: 4.-9. Klasse
Varighed: 60 minutter inkl. pause
I dette fag har vi fokus på at lave et band, som spiller rock- og popmusik. Undervisningen tilpasses
det generelle niveau på holdet, og derfor kan man deltage, selvom man er begynder. Dog kan det
være en fordel at have en smule rutine, da fokus ligger på at lære at spille sammen med andre og
lære nye numre fra gang til gang. Det forventes derfor, at der forberedes hjemmefra.
Forberedelsen kan finde sted med Martin, hvis eleven har instrumentalundervisning ved siden af.
Bemærk at elever, der modtager instrumentalundervisning, deltager billigere på bandholdet. På
dette hold er sangere meget velkomne også.
Et band kan f.eks. bestå af:
1x trommer
1x bas
2x guitar -> både akustisk og elguitar
2x keys/klaver
1-2x sangere
Praktisk:
Undervisningen finder sted i musiklokalet på Grejs Friskole mandage i tidsrummet 14 – 19. Der vil
først være soloundervisningen og derefter bandundervisning.
Det forventes, at eleverne har et brugbart instrument, de kan øve på. Hvis eleven spiller klaver,
anses et keyboard som et brugbart øve-instrument.
Undervisningen afholdes en gang ugentligt fra august til og med december 2021, - i alt 13 gange.
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Om underviseren:
Jeg hedder Martin Killie. Jeg kommer fra Norge og er uddannet på
musikkonservatoriet i Esbjerg med trompet som hovedfag. Jeg har igennem min
uddannelse og mine 6 år som ansat i kulturskoler erhvervet en bred kunnen og
viden om alle instrumenter og er god til at lære fra mig og engagere eleverne.
Udover undervisningen i Grejs, underviser jeg privat og på Varde Musikskole. Jeg
er også ansat som organist i Øster Starup Kirke og trompetist i forskellige bands
og projekter, bl.a. ”RUBY SKY” (findes på streamingtjenester). For mig som underviser er det
vigtigt at møde eleverne individuelt og skræddersy undervisningen baseret på deres behov/ønske.
At spille musik skal være sjovt og lærerigt, ikke kun indenfor det musiske, men også indenfor det
menneskelige og sociale. Har du spørgsmål om undervisningen, så skriv endelig til
Kingkongkillie@hotmail.com eller ring på +47 920 913 05

Undervisningsdatoer:
23. + 30. august
6. + 20. + 27. september
4. + 11. + 25. oktober
8. + 15. + 22. november
6. + 13. december
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Tilmelding til musikundervisning, Grejs Musikskole efterår 2021
Navn:____________________________________________________
Klasse:________

Jeg vil gerne deltage i:
Band og sammenspil (fortrinsvis 4. – 9. klasse)

_____

Mit instrument på bandholdet (kan også være sang) ___________________________
Jeg er:

Nybegynder_____

Let øvet: _____

Øvet: _____

Instrumentalundervisning: Jeg vil gerne modtage undervisning i:
Ukulele ____

Akk. Guitar _____

El-bas _____

Kontrabas _____

Klaver _____

Keyboard _____

Trommesæt ____
20 minutter/uge ____

30 minutter/uge ____

Priser:
Instrumentalundervisning 20 minutter kr. 2.095.
Instrumentalundervisning 30 minutter kr. 3.150.
Band for elever, der modtager instrumentalundervisning kr. 500
Band for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning kr. 1.000
Jeg erklærer mig som forælder til eleven indforstået med:
- At tilmeldingen er bindende for 13 undervisningsgange.
- At såfremt eleven udebliver fra undervisningen erstattes lektionen ikke.
- At såfremt læreren aflyser undervisningen læses der en erstatningsgang.
- At den samlede betaling forfalder forud for undervisningens start.
Dato: __________
Underskrift:_____________________________________________________________
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