
Den Kreat ive er  Jakobskolens egen musik – og
bi l ledkunstskole.  Vi  har  en masse spændende

undervisningst i lbud t i l  skoleåret  2021/2022,  som bare
venter  på,  at  skolens elever  t i lmelder sig.  

Kig på udvalget  af  t i lbud på de næste sider!
 

Den Kreative
Skole

2021/2022



Holdundervisning er for
dem, der synes musik er
sjovest i fællesskab med
andre. Hvad enten det er
den fede rocksang i
sammenspilsgruppen
eller den flotte harmoni i
gruppesang, skal det
helst give en følelse af
samhørighed og glæde.

Vi går i dybden med sammenspillet og
dyrker detaljerne. Der lægges vægt på
at udvikle den enkelte i sammenspillet
med andre. Du kan spille selvstændigt
på dit foretrukne instrument. Holdet
bliver kun oprettet, hvis der er mindst
4 tilmeldte.

Få en rundtur i instrumenternes
verden. I karrusellen får du
mulighed afprøve forskellige
instrumenter. Vi spiller små sange
og lærer at holde takten. Der
kræves ingen erfaring for at være
med.

Der lægges vægt på at lære
sammenspillets kunst, samt at lære at
håndtere forskellige band-
instrumenter. Det er bedst, hvis eleven
tidligere har modtaget undervisning på
hold eller på et soloinstrument, eller
på anden måde har musisk erfaring.
Holdet bliver kun oprettet, hvis der er
mindst 4 tilmeldte.

Brugsklaver er klaverundervisning
for grupper af 2 eller 3 personer.
Der tages udgangspunkt i akkorder,
melodistemme og rytmiske strums.
Det kan føles mere trygt at være en
lille gruppe, særligt hvis man
kender hindanden. Hvis I allerede
nu ved hvem, så skriv senere i
kommentarfeltet hvem det er, der
ønsker at være på hold sammen.
 

Musik Holdundervisning

Sammenspil 7.-9 kl. Musikkarrusel 1.-3. kl 

Sammenspil 4.-6.-kl Brugsklaver 3.-9. kl



Holdundervisning er for
dem, der synes musik er
sjovest i fællesskab med
andre. Hvad enten det er
den fede rocksang i
sammenspilsgruppen
eller den flotte harmoni i
gruppesang, skal det
helst give en følelse af
samhørighed og glæde.

Er for jer, der gerne vil undervises
sammen i små grupper. Der vil være
mest fokus på at spille sammen og
have det sjovt med musikken frem for
at have tid til at gå i dybden med
teknik.

Sangundervisning for 2 eller 3
elever af gangen. Man dygtiggør i
fælleskab sangstemmen og lærer
både sangteknik og at synge 2.
stemmer. Det kan føles mere trygt
at være en lille gruppe, særligt hvis
man kender hindanden. Hvis I
allerede nu ved hvem, så skriv
senere i kommentarfeltet hvem det
er, der ønsker at være på hold
sammen.

Musik Holdundervisning

Mix-hold Gruppesang 



Soloundervisning er for
dem, der ønsker at gå lidt
mere i dybden og
dygtiggøre sig på sit
instrument. Hvert
instrument har sine
særegne kendetegn og
teknikker, og der vil blive
undervist i de teknikker
ud fra elevens niveau.
Fælles for alle
instrumenter er, at det
skal være sjovt og
hyggeligt at lære. Som
udgangspunkt, optræder
eleverne til
værkstedsdagen og
sommerkoncert, men i
dagligdagen skal fokus
være på glæden ved at
spille musik. 

Musik Soloundervisning

Sang

Stemmen er det mest personlige af
alle instrumenter. Hvis du vil udforske
din stemme, og blive bedre til at styre
den i højden og dybden, både stille og
kraftigt, så er solosang lige noget for
dig. Du kan vælge om det skal være
rytmisk eller klassisk sangteknik.

Guitar

Guitaren er et alsidigt instrument,
som både kan spilles alene og i et
band. Der undervises i rytmisk
guitarspil, som strækker sig over
både akkordspil, melodier og solo.

Klaver
Klaveret er meget anvendt i både
rytmisk og klassisk musik, og
mulighederne er mange. I
undervisningen fokuseres der på
node- og rytmelære og hen af vejen
også akkorder. Undervisningen
tager udgangspunkt i elevens
niveau. Der undervises også i
rytmisk klaver.

Bas
Bassen spiller dybe toner og har
stor betydning i sammenspillet med
andre instrumenter. I
undervisningen fokuseres der både
på det rytmiske og det tonale samt
det at spille sammen med andre.
Bas er typisk et bandinstrument, og
det er en god idé at gå i 4. klasse
eller derover for at begynde på
bassen.



Soloundervisning er for
dem, der ønsker at gå lidt
mere i dybden og
dygtiggøre sig på sit
instrument. Hvert
instrument har sine
særegne kendetegn og
teknikker, og der vil blive
undervist i de teknikker
ud fra elevens niveau.
Fælles for alle
instrumenter er, at det
skal være sjovt og
hyggeligt at lære. Som
udgangspunkt, optræder
eleverne til
værkstedsdagen og
sommerkoncert, men i
dagligdagen skal fokus
være på glæden ved at
spille musik. 

Musik Soloundervisning

Trommer

Trommer er et godt
begynderinstrument, som man kan
blive ved og ved med at dygtiggøre sig
i resten af livet. Trommer er et
bandinstrument, som oftest bliver
spillet i fælleskab med andre
instrumenter. Det er perfekt til at øve
kendskab til noder. Der vil blive
fokuseret på basale rytmer og
forskellige teknikker.

Ukulele

Ukulelen er et lille strengeinstrument
med fire strenge. Den er i familie med
guitaren, men har ikke guitarens dybe
strenge. Ukulelen har oplevet en
renæssance de senere år hvor den ofte
er blevet brugt i
pop/rock/singer/songwriter
sammenhænge. Der arbejdes med
akkordgreb, melodispil, strum, og
fingerspilsteknik.

Blokfløjte

Blokfløjte er et godt
begynderinstrument, da
beherskelsen heraf danner en god
basis for en række andre
instrumenter samt kendskab til
noder. Det er forholdsvis simpelt
og hurtigt at få til at lyde godt. 



Kunst & Krea Holdundervisning

Fest & Farver 1.-4. kl

Kan du lide farver, former og
malefest? Så er Kunst og Krea noget
for dig! Her får du undervisning i
forskellige kreative områder, og du får
mulighed for at fordybe dig i
eksempelvis ler, tegning og maling. Vi
skal skabe, sanse og forme samt se
kunst i alle afskygninger.

Kunst & Kreativiteter
5-9. kl

Kunst kan være anderledes, skævt og
provokerende. Hvad er kunst i det hele
taget? Hvis du elsker at være kreativ,
er det her, du skal få gang i hænderne.
Du vil få undervisning i forskellige og
anderledes kreative områder, men
også maleri og skulptur mm. Desuden
vil der være god plads til egen
fordybelse og ideer. Vi bruger Aarhus’
mange muligheder for at se på kunst
og kreativiteter. Der behøves ingen
forudsætninger for at være med på
holdet.

Keramikværksted
4.-9. kl
Lær kunsten at dreje ler til flotte
skåle, kopper og andre spændende
ting. Kun fantasien sætter grænser
for, hvad du kan lave i et
keramikværksted.

 

Der skal være mindst 8
 tilmeldte for at holdene i Kunst & Krea

bliver oprettet.
 



Tilmelding skal ske
senest 1. maj 2021 på
følgende linkadresse:
https://llk.dk/n2sl3c

Tilmelding Priser

https://llk.dk/n2sl3c

