Hjørring vil lære alle børn
at spille et instrument og
synge
København, 21. august, 2017 (Schiller Instituttet) – DR.dk
Nordjylland rapporterer, at i Hjørring kommune, der har 65.000
indbyggere, » skal alle børn lære at spille et instrument. I
børnehaven skal de lære at spille violin. Derefter skal de,
frem til og med 5. klasse, have undervisning i forskellige
instrumenter,
orkester«.
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I det kommende skoleår vil 1085 børn deltage i projektet, og
på sigt er det hensigten, at alle børn skal deltage. Hjørring
Musiske Skole har bl.a. indkøbt flere hundrede violiner og
andre orkesterinstrumenter.
Christian Larsen, leder af Hjørrings Musiske Skole, sagde: »Vi
gør det, fordi det er sjovt, og fordi børn netop i den alder
har et meget stor potentiale til at udvikle hjernen, og når du
spiller musik udvikler du dig kognitivt, motorisk og også
følelsesmæssigt.«
I en baggrundssamtale med Schiller Instituttet tilføjede
Christian Larsen også, socialt. Ideen startede i 2010 med et
ønske fra græsrødder om at gentage en dansk version af
Venezuelas El Sistema orkester-massebevægelse. Principperne
for den danske version var, at det skulle være gratis, åbent
for alle børn, med flere timers øvelse om ugen, fokusere på
musisk udtryk snarer end teknik, understrege fællesskabet
snarere end individet og omfatte »peer-to-peer« undervisning,
hvor børn underviser børn ved siden af de voksnes
undervisning. Projektet i Hjørring startede i 2011 med et
enkelt orkester.
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skolesystemet og musikskolen. Samarbejdet er baseret på
gensidig værdiskabelse og var ikke afhængigt af »nye penge« i
systemet, men krævede blot en ændring i tankegang. De håber,
det vil blive en model, som andre byer vil vedtage.
Siden rapporten på dansk fjernsyn, har der været stor, positiv
feedback, og der er også flere former for græsrodsprojekter
for musik i flere andre danske byer.
Christian Larsen understregede, at musikprojektet udvikler
børns evne til at tænke kreativt, uden på forhånd at vide,
hvad man skal gøre – at tænke uden på forhånd at få svaret at
vide.
En mor, der blev interviewet i DR-artiklen, var også glad for,
at hendes barn deltog i klassisk musik, som ikke mange i
hendes egen generation i har været udsat for.
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/i-hjoerring-kom
mune-skal-alle-boern-laere-spille-musik-fra-de-er-fire

