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Velkommen til 35Velkommen til 35Velkommen til 35Velkommen til 35. sæson. sæson. sæson. sæson    

Musikskolen SPIL OP er både for dig, der gerne vil 
lære at spille, og for dig, der gerne vil videreudvikle 
din musikalitet og din teknik. Og et stærkt supple-
ment til alle spillere, uanset om du i forvejen mod-
tager undervisning, selv er underviser, er med i 
orkester eller harmonikaklub.    

Desuden har vi korte kurser relateret til musikken: 
Sangskrivning, skrivekunstens glæder, performan-
ce. Vi har samlet et lærerpanel bestående af de 
bedste kræfter indenfor vores områder.   

Spiller du efter noder eller gehør? Hos os er der 
plads til alle, også hvis du har særlige ønsker. Har 
du et instrument eller en musikalsk interesse, der 
ikke er nævnt i dette program, finder vi også ud af det. 

Vi glæder os til at møde dig i musikskolen SPIL OP. 

På gensyn. Ina Kjelstrup & lærerkollegiet.På gensyn. Ina Kjelstrup & lærerkollegiet.På gensyn. Ina Kjelstrup & lærerkollegiet.På gensyn. Ina Kjelstrup & lærerkollegiet.    

Musikskolen SPIL OPMusikskolen SPIL OPMusikskolen SPIL OPMusikskolen SPIL OP    

Se indholdsfortegnelse SPIL OP side 23 

Praktiske oplysningerPraktiske oplysningerPraktiske oplysningerPraktiske oplysninger    

TilmeldingTilmeldingTilmeldingTilmelding            

• Ring: 2081 7728  

• Mail: ina.kjelstrup.vhk@gmail.com  

• Mød op 1. undervisningsgang 

• Klik på "tilmeld" ud for holdet på 
www.musikskolen.info 

    

Tilmelding er bindende                     Tilmelding er bindende                     Tilmelding er bindende                     Tilmelding er bindende                     
Kursusgebyr tilbagebetales ikke,            
efter at kurset er startet.    
    

Betaling                                              Betaling                                              Betaling                                              Betaling                                              
Overfør til konto: 
Reg.nr.: 4260 konto nr.: 345 7362    

    

RabatRabatRabatRabat    

Det ydes 10% rabat ved tilmelding på 
både instrumental- og sammenspils-
hold – dog kun til de deltagere, der ikke 
på anden måde får tilskud til undervis-
ningen. 

 

Tilskud til pensionister og Tilskud til pensionister og Tilskud til pensionister og Tilskud til pensionister og     
efterlønsmodtagereefterlønsmodtagereefterlønsmodtagereefterlønsmodtagere    

Glostrup:  Ingen tilskud 

Høje-Taastrup:   Ingen tilskud 

Albertslund:   30% af kursusprisen, 
dog max. 800 kr.  
pr. kalenderår.    

Ina Kjelstrup                                    Ina Kjelstrup                                    Ina Kjelstrup                                    Ina Kjelstrup                                    
skoleleder    
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Musikskolen SPIL OPMusikskolen SPIL OPMusikskolen SPIL OPMusikskolen SPIL OP    

SPIL OPSPIL OPSPIL OPSPIL OP    
Musikskolen SPIL OP i Glostrup og Høje-Taastrup er funderet i to folkeoplysen-
de foreninger, der tilbyder voksenundervisning i henhold til folkeoplysnings-
loven. 

Foreningerne er medlem af landsorganisationen  
Dansk Oplysnings Forbund. (www.danskoplysning.dk) 

Lidt om Lidt om Lidt om Lidt om ””””SPIL OP SPIL OP SPIL OP SPIL OP ----    Musikskolen på VestegnenMusikskolen på VestegnenMusikskolen på VestegnenMusikskolen på Vestegnen” ” ” ”     

Musikskolen    blev etableret i efteråret 1986 med undervisning i harmonikaspil.  
 

Harmonikaspilleren/komponisten Peter Nielsen lagde kimen, som 
spirede og nu er vokset til et træ, hvor musikken har forgrenet sig i 
alle retninger inspireret af de lærere, der er kommet til undervejs.         
 

Peter Nielsen ville være blevet 90 år d. 31.01.2020, hvilket vi fejrede på 
Rødovregaard, hvor vi spillede en kavalkade af nogle af hans kompositio-
ner og arrangementer. Vi følger op på den aften med endnu et arrange-
ment d. 14.11.2020 14.11.2020 14.11.2020 14.11.2020 på Rødovregaard, hvor vi spiller endnu flere melodier 
fra hans kæmpe repertoire og krydrer det med historier, som vi husker. 

 
Men det blev ikke ved det. Men det blev ikke ved det. Men det blev ikke ved det. Men det blev ikke ved det.     
Nysgerrigheden var stor efter at finde nye musikalske veje med harmonikaen i 
centrum. 
 
Det har SPIL OP fundet en løsning påDet har SPIL OP fundet en løsning påDet har SPIL OP fundet en løsning påDet har SPIL OP fundet en løsning på:                                                                    

John Priergaard, Lars Holm, Øyvind Ougaard, Torben Nikolajsen, Torild Aasen, 
Kristian Rusbjerg og Leif Ernstsen m. fl. bidrager alle med hver sin indgang til mu-
sikkens verden; genrer/stilarter - at tale gennem sit instrument - at forme toner – 
bas, bælg, rytmer og taw – performance (Ud over scenekanten).                                               

Bente Kure skriver sig også ind i historien ved at oprette skrivelegestuer for voks-
ne, hvor vi lærer at boltre os i ord og rim (se bagsiden) 
 

Alt dette kan I læse om på de næste sider i programmet. 
 
Kort sagt:Kort sagt:Kort sagt:Kort sagt:    
Selv om vi spiller traditionelt, behøver vi ikke at følge den vante sti. 
Vi må finde nye veje og måder at spille på - alt ka’ la’ sig gøre.  
Det er ikke instrumentet, men spilleren, der sætter grænser.  
At få spiller og instrument til at smelte sammen og spille med hjertet er målet.     
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Harmonika med Ina Harmonika med Ina Harmonika med Ina Harmonika med Ina KjelstrupKjelstrupKjelstrupKjelstrup                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Begyndere og øvedeBegyndere og øvedeBegyndere og øvedeBegyndere og øvede    
 

Disse kurser er for dig, der gerne vil lære at spille harmonika helt 
fra grunden eller har lyst til at lære mere, så du kan spille sammen 
med andre.  

Du lærer både at bruge noder og ører, så musikken kommer til at 
klinge. 

Der undervises både i piano– og knap-harmonika.    
    

Harmonika / sammenspil                                       Harmonika / sammenspil                                       Harmonika / sammenspil                                       Harmonika / sammenspil                                       

Her øver vi kendte og ukendte melodier og viser, nye som gamle, 
rytmiske fra nær og fjern arrangeret i op til flere stemmer med bas.                                                         
Deltagernes ønsker tilgodeses.     

    

Harmonika/orkesterspil i 4 stemmer + basHarmonika/orkesterspil i 4 stemmer + basHarmonika/orkesterspil i 4 stemmer + basHarmonika/orkesterspil i 4 stemmer + bas 

Repertoiret spænder vidt. Klassisk, musicals, evergreens, populæ-
re rytmer m. m. Kendskab til noder og sammenspil er nødvendigt.       

    Kurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / Taastrup    

2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange            

Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36     
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Pris pr. Pris pr. Pris pr. Pris pr. hold:   hold:   hold:   hold:   
1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.      

2 X 15 gange        2 X 15 gange        2 X 15 gange        2 X 15 gange            

Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36     
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Pris pr. hold:    Pris pr. hold:    Pris pr. hold:    Pris pr. hold:    
1.050 kr.  1.050 kr.  1.050 kr.  1.050 kr.      

2 X 15 gange        2 X 15 gange        2 X 15 gange        2 X 15 gange            

Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36     
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Pris pr. Pris pr. Pris pr. Pris pr. hold:    hold:    hold:    hold:    
1.050 kr.  1.050 kr.  1.050 kr.  1.050 kr.      

Se VHK og SPIL OP arrangementer side 19. 

2001200120012001    Tirsdag 16.00 -17.30                         
2002200220022002    Tirsdag 17.30 -19.00                           
 Vestervangskolen, lok. J6Vestervangskolen, lok. J6Vestervangskolen, lok. J6Vestervangskolen, lok. J6  

2031203120312031    Onsdag 10.30 - 12.00                        
2032203220322032    Onsdag 12.00 - 13.30                        
 Hedehuset, lok. 1, HedehuseneHedehuset, lok. 1, HedehuseneHedehuset, lok. 1, HedehuseneHedehuset, lok. 1, Hedehusene  

2010201020102010    Onsdag 16.00 - 17.50 Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1----2222  

    2011201120112011 Tirsdag 19.00 - 21.45 Vestervangskolen, lok. J6Vestervangskolen, lok. J6Vestervangskolen, lok. J6Vestervangskolen, lok. J6     
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Harmonika Harmonika Harmonika Harmonika ----    noder / gehør mednoder / gehør mednoder / gehør mednoder / gehør med            

Bodil Hogrefe Bodil Hogrefe Bodil Hogrefe Bodil Hogrefe ----    begyndere og øvedebegyndere og øvedebegyndere og øvedebegyndere og øvede    

Harmonikaen er et helt orkester i sig selv 
med melodi, rytme og harmoni. Derfor er den 
sjov at spille på. Vi vil beskæftige os med 
forskellige genrer, som fx folkemusik, danse-
musik, klassisk og jazz.                                                                                  
Vi arbejder med noder og gehør: Leg og spil og lær at lytte/huske! I 
stedet for kun at terpe noder, leger vi også med instrumentet. Vi 
vælger enkle melodier, koncentrerer os om rytmen, og om hvordan 
musikken bevæger sig op og ned og prøver at gengive det på vort 
instrument.  
    

Musikteori & hørelære på harmonika Musikteori & hørelære på harmonika Musikteori & hørelære på harmonika Musikteori & hørelære på harmonika                   

Undervisningen er for alle, der spiller et instrument. Nodelære, 
nodelæsning, musikteori, rytmelære, hørelære med lytte-øvelser er 
nogle af de begreber, du skal beskæftige dig med. Du lærer om 
nodeværdier, taktarter, intervaller, akkorder, harmonier, skalaer og 
meget, meget mere.                                                                            

Klaver/Klaver/Klaver/Klaver/KeyboardKeyboardKeyboardKeyboard    ----    Børn og voksne Børn og voksne Børn og voksne Børn og voksne ----    begyndere og øvedebegyndere og øvedebegyndere og øvedebegyndere og øvede    

Vi arbejder med noder og becifring. Har du spillet før, kan du få 
genopfrisket dine fordums færdigheder på alle niveauer.               
Er du ny, starter vi med lette melodier med tilhørende node– og 
akkordlære, anslags– og spilleteknik. 

Sammenspil Sammenspil Sammenspil Sammenspil ----    forskellige instrumenter   forskellige instrumenter   forskellige instrumenter   forskellige instrumenter       

At spille et instrument er sjovt - men det er endnu sjovere sammen 
med andre. Hvis du spiller harmonika, fløjte, klarinet, violin, guitar, 
trommer eller andet instrument, har lyst til at lære mere og prøve at 
spille sammen med andre, så er dette hold noget for dig.             
Vi spiller bl.a. svensk, jugoslavisk, engelsk, irsk og amerikansk og 
meget mere. Deltagerne er med til at byde ind med inspiration til, 
hvad der skal spilles.  

Har du lyst til at være med så ring evt. til Bodil og hør nærmere. 

Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

2 X 5 gange 2 X 5 gange 2 X 5 gange 2 X 5 gange ----                
Lige ugerLige ugerLige ugerLige uger    

EEEEfffftttteeeerrrråååårrrr    ssssttttaaaarrrrtttt    uuuuggggeeee    33336666        
Forår start uge 4Forår start uge 4Forår start uge 4Forår start uge 4    

Pris pr. hold:        Pris pr. hold:        Pris pr. hold:        Pris pr. hold:        
450 kr.          450 kr.          450 kr.          450 kr.              

2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange            

EEEEfffftttteeeerrrråååårrrr    ssssttttaaaarrrrtttt    uuuuggggeeee    33336666        
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   
1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.      

2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange            

EEEEfffftttteeeerrrråååårrrr    ssssttttaaaarrrrtttt    uuuuggggeeee    33336666        
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   
1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.      

2003 2003 2003 2003   Tirsdag 16.00 – 17.30               
2004   2004   2004   2004   Tirsdag 17.30 – 19.00                
 Vestervangskolen, lok. J8  Vestervangskolen, lok. J8  Vestervangskolen, lok. J8  Vestervangskolen, lok. J8   

2005200520052005 Torsdag 11.00 – 12.40  Glostrup Fritidscenter Glostrup Fritidscenter Glostrup Fritidscenter Glostrup Fritidscenter  

2006200620062006 Torsdag 9.00 – 10.40  Glostrup Fritidscenter Glostrup Fritidscenter Glostrup Fritidscenter Glostrup Fritidscenter  

2 X 6 gange 2 X 6 gange 2 X 6 gange 2 X 6 gange ----                
Lige uger  Lige uger  Lige uger  Lige uger      

Efterår start: uge 36Efterår start: uge 36Efterår start: uge 36Efterår start: uge 36    
Forår start: uge 4Forår start: uge 4Forår start: uge 4Forår start: uge 4    

Pris pr. hold:       Pris pr. hold:       Pris pr. hold:       Pris pr. hold:       
700 kr.  700 kr.  700 kr.  700 kr.      

2009   2009   2009   2009   Mandag 19.00 – 21.10  Vestervangskolen, lok J6 Vestervangskolen, lok J6 Vestervangskolen, lok J6 Vestervangskolen, lok J6  
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     Kurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / Taastrup    

Guitar Guitar Guitar Guitar ----    Bas Bas Bas Bas ----    Mundharpe Mundharpe Mundharpe Mundharpe 
med Nisse Thorbjørnmed Nisse Thorbjørnmed Nisse Thorbjørnmed Nisse Thorbjørn    
 

Der undervises på alle niveauer: 
Om du er helt ny på instrumentet 

eller rutineret udøvende musiker betyder ikke noget. Alle er vel-
komne og udgangspunktet er dine ønsker, ambitioner og niveau. 
Guitar/Bas:Guitar/Bas:Guitar/Bas:Guitar/Bas:    
Om det er grundlæggende teknik, lejrbåls-guitar eller komplekse 
"finger picking" teknikker og slideguitar i åbne stemninger. Vi klarer 
det og arbejder med numre, som eleven er med til at vælge.  
Vi synger også til, hvis det er noget, du gerne vil. 
Bas let øvet: Vi arbejder med "walking bass" og akkord analyse. 
Mundharpe:Mundharpe:Mundharpe:Mundharpe:                                                             
Den vigtigste lektion er den første, hvor man får lagt grunden for 
den korrekte teknik.    
 

Nisse Thorbjørn har turneret i Europa med flere forskellige bluesar-
tister fra USA og underviser i Diatonisk Mundharpe fra begyndere 
til masterclass niveau og underviser også i kromatisk mundharpe. 

2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange        2 X 14 gange            

Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36 Efterår start uge 36     
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   Pris pr. hold:   
1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.  1.400 kr.      

2007200720072007 Tirsdag 11.30-13.00 
 Glostrup Fritidscenter  Glostrup Fritidscenter  Glostrup Fritidscenter  Glostrup Fritidscenter  
2038203820382038   Onsdag 13.00-14.30  
 Hedehuset i Hedehusene Hedehuset i Hedehusene Hedehuset i Hedehusene Hedehuset i Hedehusene  

Spil Spil Spil Spil ””””anderledesanderledesanderledesanderledes” ” ” ” harmonika harmonika harmonika harmonika     
med John Priergaard med John Priergaard med John Priergaard med John Priergaard     

At spille andet end traditionel Harmonikamusik udvikler og åbner 
døre. John Priergaard lærer os at udnytte harmonikaens mange 
muligheder, kun fantasien sætter grænser.  

Der lægges vægt på harmonikaens basspil, da bassen i rytmisk 
musik spilles ligeså selvstændigt som højre hånd.  

I denne sæson vil vi både arbejde med nye stykker og stykker, 
nogle har spillet før, så vi kan gå mere i dybden med melodierne. 
Det være sig skæve taktarter og folkemelodier.  

Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan deltage uanset niveau.  

Så vel mødt!    

2012 A  L2012 A  L2012 A  L2012 A  Lørdag 10/10-20  kl. 10.00-12.45 

   Glostrup fritidscenter, lokale 4 Glostrup fritidscenter, lokale 4 Glostrup fritidscenter, lokale 4 Glostrup fritidscenter, lokale 4  

2012 B  L2012 B  L2012 B  L2012 B  Lørdag 28/11-20  kl. 10.00-12.45  

2012 C  L2012 C  L2012 C  L2012 C  Lørdag 13/02-21  kl. 10.00-12.45  

2012 D  L2012 D  L2012 D  L2012 D  Lørdag 10/04-21  kl. 10.00-12.45  

   Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1----3333    

4 x1 dag4 x1 dag4 x1 dag4 x1 dag    
Pris pr. hold        Pris pr. hold        Pris pr. hold        Pris pr. hold        
200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr.     
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Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

2 x 2 aftener 2 x 2 aftener 2 x 2 aftener 2 x 2 aftener     
Pris 400 kr.           Pris 400 kr.           Pris 400 kr.           Pris 400 kr.           
pr. holdpr. holdpr. holdpr. hold    

””””RockholdetRockholdetRockholdetRockholdet”                            ”                            ”                            ”                            
med Øyvind Ougaard med Øyvind Ougaard med Øyvind Ougaard med Øyvind Ougaard                                                 

Harmonikaen er konstrueret på en måde, 
der lægger op til at spille vals, polka og mere af samme slags, der 
ligger lige til højrebenet for en harmonikaspiller.  

Man kan også spille rockmusik på en harmonika, men det kræver 
et spille-mønster, der er lidt anderledes, end vi er vant til.  
Det er faktisk ikke svært, når bare man får at vide, hvordan man 
skal gøre. Alt dette arbejder Øyvind og rockerne med, og blandt   
gevinsterne er, at vi spiller melodier, som man ikke har hørt 1000 
gange før på harmonika, og samtidig at de kører i en forfriskende 
og anderledes stil. 
 

Hold jer endelig ikke tilbage, for der er altid plads til en spiller mere 
på dette nyskabende og dejlige hold. 

2013201320132013 Mandag 05/10 og 02/11-20         
 kl.19.00-21.45   

2014201420142014 Mandag 08/3  og  29/3-21        
 kl.19.00-21.45                   
 Glostrup hallen, restaurantenGlostrup hallen, restaurantenGlostrup hallen, restaurantenGlostrup hallen, restauranten 

Spil Spil Spil Spil ””””unoderunoderunoderunoder” ” ” ” med Torild Aasenmed Torild Aasenmed Torild Aasenmed Torild Aasen    

Vi vil spille Nordisk/ Skandinavisk og lege 
med forskellige tone- og taktarter og komme 
omkring, hvordan du, på enklest måde, kan 
bidrage med fede harmonier til dem, der 
spiller selve melodien – også når melodien 
er ukendt. 

Hvordan kan jeg spille uden noder?       
Jeg viser dig nogle muligheder - hvordan du 
kan spille sammen med andre - uden at kunne melodien – og ud fra 
en becifring. Legen kan få det til at lyde som en million, når vi spil-
ler sammen, og når de musikalske aftaler overholdes. 

Jeg vil gerne dele mine tips og fiduser med dig, så du får værktøjer 
til præcist dette. Det vigtigste er, vi hygger omkring harmonikaen og 
har det sjovt på et musikalsk plan. 

Husk instrument – og evt. en lydoptager (de fleste smartphones har 
mulighed for optagelse) – papir og blyant - 
samt godt humør…. 

Med kærlig hilsen Torild Aasen.                                        

2015201520152015    LLLLørdag 21/11-20  kl. 11.00-17.00
 Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1Glostrup hallen, møderum 1----4444    

1 dag 1 dag 1 dag 1 dag     
Pris: 400 kr. Pris: 400 kr. Pris: 400 kr. Pris: 400 kr.     
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 Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

Spela Dragspel med Lars HolmSpela Dragspel med Lars HolmSpela Dragspel med Lars HolmSpela Dragspel med Lars Holm 

Dragspelshistoria med focus på våra 
viktigaste/största 

DRAGSPELSKUNGAR 

Carl Jularbo 1893-1966                        
Andrew Walter 1914-1978 

                                                                

Vi spelar deras musik. - Vi lyssnar på inspelningar (start från 1920)                                        
Vi pratar om deras viktiga arbete för dragspelet Sverige/Norden/
Världen. 

BONUS 

Vi spelar svensk folkmusik från en notutgåva Copyright 1917          
i Malmö "SVENSKA SPELMANSLÅTAR" E. Anderssons Musik-
förlag Malmö 

På samma förlag kom en notutgåva "JULARBOS BÄSTA"        
Copyright 1938 med bl.a. "Livet i finnskogarne", som vi säkert 
också kommer att spela.                                                     

Många hälsningar från LH.    

Tyrolerkursus medTyrolerkursus medTyrolerkursus medTyrolerkursus med    

Kristian RusbjergKristian RusbjergKristian RusbjergKristian Rusbjerg 

Har du et ønske om at få den østrigske 
og serbokroatiske tyroler- og oberkrai-
nermusik ind under huden? 

Så er dette kursus lige noget for dig! 
Her bliver du introduceret for gamle klassikere, samt lære, hvordan 
man i orkestersammenhæng fungerer som den rytmiske motor. 
Samtidig får vi også lejlighed til at lytte til musikken og snakke om 
forskellen på de mange måder, man spiller musikken. 
Så find tyrolerhatten frem og vær med til et festligt kursus med mu-
sik fra de østrigske alper og bierstuben. 
 

Vi ses!  Kristian Rusbjerg. 

2 dage2 dage2 dage2 dage    
Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.    

2 dage2 dage2 dage2 dage    
Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.    

2016201620162016    Lø/sø 30-31/1-21  kl. 11-17                                                
 Glostrup hallen,                      Glostrup hallen,                      Glostrup hallen,                      Glostrup hallen,                      
    møderum 3møderum 3møderum 3møderum 3----5555 

2017 2017 2017 2017     Lø/sø 06-07/2-21  kl. 11-17                                           
 Glostrup Hallen, møderum 3Glostrup Hallen, møderum 3Glostrup Hallen, møderum 3Glostrup Hallen, møderum 3----5555 
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Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

Musikalsk Verdensrejse  Musikalsk Verdensrejse  Musikalsk Verdensrejse  Musikalsk Verdensrejse  
medmedmedmed    harmonikaenharmonikaenharmonikaenharmonikaen    ogogogog                                            
Torben NikolajsenTorben NikolajsenTorben NikolajsenTorben Nikolajsen 

Denne sammenspilslørdag vil vi 
arbejde intenst på at sammensæt-
te et meget alsidigt program med melodier fra store dele af verden. 

Stilmæssigt befinder vi os i den lettere underholdningsgenre, hvor 
alle titler er arrangeret i flere stemmer, og derfor også vil være 
brugbare i det lille harmonikaensemble….eller kunne fremføres som 
små solostykker med komp. 
Vi arbejder med meget forskellige rytmer : Slow Rock – Tango – 
Beguine – Vals – Majestætisk Fanfare o.s.v. 

Vi lægger vægt på fraseringer og udtryksformer for de forskellige 
rytmiske fraser i melodierne, og alle øver sig i at fange det rigtige 
musikbillede og udtryk af hver enkelt  sats. 
På verdenskortet vil vi starte vor musikalske rejse i de Sydsvenske Sydsvenske Sydsvenske Sydsvenske 
SkoveSkoveSkoveSkove, for herefter at bevæge os et smut til    BrexitBrexitBrexitBrexit landet, hvor  
Purcell står for skud. Der gøres en afstikker til de sydlige himmel-
strøg, når vi besøger Italien Italien Italien Italien inden turen går over Atlanten, hvor der 
tages ophold  på det Sydamerikanske kontinentSydamerikanske kontinentSydamerikanske kontinentSydamerikanske kontinent. Hjemturen foregår 
med fly…….., og vores lille koncertprogram afsluttes naturligvis med 
en god gammel DANSKDANSKDANSKDANSK folkemelodi.                                           

Glæder mig til at se jer alle.Torben Nikolajsen.     

    

Aftenarrangement efter kursetAftenarrangement efter kursetAftenarrangement efter kursetAftenarrangement efter kurset    
Kl. 17.00-21.00 Gratis adgang - Mad ca. kr. 120. 

Kursusdeltagerne samt medlemmer af VHK er velkomne med   
ledsager. 

Nærmere oplysning om tilmelding mv. udsendes i februar 2021. 

1 dag1 dag1 dag1 dag    
Pris  400 kr.Pris  400 kr.Pris  400 kr.Pris  400 kr.    

    2018201820182018  Lørdag 17/4-21  kl. 10-16                                                                      
 Glostrup hallen,          Glostrup hallen,          Glostrup hallen,          Glostrup hallen,          
    møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----5555 
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     Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

Cajun Cajun Cajun Cajun ----    Blues Blues Blues Blues ----                                                                                    
Zydeco/TexMex        Zydeco/TexMex        Zydeco/TexMex        Zydeco/TexMex            

med Leif Ernstsenmed Leif Ernstsenmed Leif Ernstsenmed Leif Ernstsen 

Vi kigger ind I Lousianaområdets 
farverige musikalske smeltedigel. 
 

Zydeco, TexMex(Tejano) og 
Blues er forrygende stilarter, som 
bl.a. leger med tremolospil over 
terts-, kvint- og oktavharmonier  
samt Cajun-musikkens hede to-
ner, seje rytmer og puls og simple 
toneområde (da den for det meste 
spilles på en diatonisk en-rader). 
 

Vi går ind i grundformerne for hver stilart. Lærer basgange, grund-
rytmer og lægger en enkel melodi på. 
Dvs. vi arbejder med fire forskellige basgange, -grundrytmer og 
melodier. 
 

Vi vil (på nettet) besøge nogle af mestrene indenfor genrerne.   
(Poul Banks - Bruce Daigrepont). 
 

Alle stilarter har deres særpræg. I Tejano spilles f.eks. næsten al-
drig melodi, men kun fill´s (spil i pauserne mellem tekstlinjerne). 
 
Kurset bliver niveaudelt efter behov i grupper, så alle kan deltage. 
 
Da der er meget at arbejde med, er der mulighed for at lave kurset 
over 2 dage dvs. lø/sø.  
Nævn venligst, hvis du er interesseret i dette. 
Kursuspris v/ to dage: 600,- kr.  

Hold 2019  Hold 2019  Hold 2019  Hold 2019                                                                                                                                                                                                              
Søndag 20/9-20                                        
kl. 11.00-17.00 
Glostrup hallen,                                      Glostrup hallen,                                      Glostrup hallen,                                      Glostrup hallen,                                      
møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----3                            3                            3                            3                             

Hold 2020Hold 2020Hold 2020Hold 2020                                                     
Søndag 24/1-21                                        
kl. 11.00-17.00       
Glostrup hallen,                                      Glostrup hallen,                                      Glostrup hallen,                                      Glostrup hallen,                                      
møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----3333 

1 dag 1 dag 1 dag 1 dag     
Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      
400 kr. 400 kr. 400 kr. 400 kr.     

Underviser Leif Ernstsen har spillet harmonika siden han var Underviser Leif Ernstsen har spillet harmonika siden han var Underviser Leif Ernstsen har spillet harmonika siden han var Underviser Leif Ernstsen har spillet harmonika siden han var 
12 år. Hans basis og håndværk er den traditionelle, skandina-12 år. Hans basis og håndværk er den traditionelle, skandina-12 år. Hans basis og håndværk er den traditionelle, skandina-12 år. Hans basis og håndværk er den traditionelle, skandina-
viske folketone lært gennem mesterlære hos de "gamle" spille-viske folketone lært gennem mesterlære hos de "gamle" spille-viske folketone lært gennem mesterlære hos de "gamle" spille-viske folketone lært gennem mesterlære hos de "gamle" spille-
mænd fra Rebild og Sverige. Senere kom indflydelsen fra Pink mænd fra Rebild og Sverige. Senere kom indflydelsen fra Pink mænd fra Rebild og Sverige. Senere kom indflydelsen fra Pink mænd fra Rebild og Sverige. Senere kom indflydelsen fra Pink 
Floyd, Moody Blues, Genesis m.fl., og det hele tilsammen har Floyd, Moody Blues, Genesis m.fl., og det hele tilsammen har Floyd, Moody Blues, Genesis m.fl., og det hele tilsammen har Floyd, Moody Blues, Genesis m.fl., og det hele tilsammen har 
medført, at han har arbejdet med harmonikaen som udtryks-medført, at han har arbejdet med harmonikaen som udtryks-medført, at han har arbejdet med harmonikaen som udtryks-medført, at han har arbejdet med harmonikaen som udtryks-
middel i lige så høj grad som musikinstrument. Han oplever til middel i lige så høj grad som musikinstrument. Han oplever til middel i lige så høj grad som musikinstrument. Han oplever til middel i lige så høj grad som musikinstrument. Han oplever til 
stadighed til koncerterne, at unge som gamle bagefter begej-stadighed til koncerterne, at unge som gamle bagefter begej-stadighed til koncerterne, at unge som gamle bagefter begej-stadighed til koncerterne, at unge som gamle bagefter begej-
strede kommer hen og udbryder: "Wow, sådan vidste jeg ikke, strede kommer hen og udbryder: "Wow, sådan vidste jeg ikke, strede kommer hen og udbryder: "Wow, sådan vidste jeg ikke, strede kommer hen og udbryder: "Wow, sådan vidste jeg ikke, 
at en harmonika kunne lyde eller bruges!!". Og det er det, han at en harmonika kunne lyde eller bruges!!". Og det er det, han at en harmonika kunne lyde eller bruges!!". Og det er det, han at en harmonika kunne lyde eller bruges!!". Og det er det, han 
giver videre.giver videre.giver videre.giver videre.    
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KKKKuuuurrrrsssseeeerrrr    iiii    GGGGlllloooossssttttrrrruuuupppp    ////    TTTTaaaaaaaassssttttrrrruuuupppp        

Gehørspil med Leif ErnstsenGehørspil med Leif ErnstsenGehørspil med Leif ErnstsenGehørspil med Leif Ernstsen 

Dette kursus er for dig, der sidder og kløjs i det, hver gang der 
bliver delt noder rundt, samt for dig der udelukkende spiller efter 
noder og gerne vil kunne frigøre dig.  
 
Mesterlære - er dybest set, når du spiller sammen med en, der 
kan melodien, og du spiller indtil den sidder der.  
(også kaldet “papegøjemetoden”, lær melodien ved at lytte efter 
og svare tilbage) 
Du får her redskaber til at indlære på kort tid. 
 
Jeg var på et kursus i Rebild, med Otto Trads, hvor vi spillede 
trad´s hopsa i 3, TRE dage.  
OG ingen var blevet trætte af melodien.  
Simpelthen fordi alle fik den ind under huden, så den sidder den 
dag i dag. 

1 dag 1 dag 1 dag 1 dag     
Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      
400 kr. 400 kr. 400 kr. 400 kr.     

Hold 2021Hold 2021Hold 2021Hold 2021                          
Søndag 11/10-20                      
kl. 11.00-17.00 
GGGGlllloooossssttttrrrruuuupppp    hhhhaaaalllllllleeeennnn,,,,                                                                                                
møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----3333                                                                                                                

Hold 2022Hold 2022Hold 2022Hold 2022                                                                                                    
Søndag 17/1-21                        
kl. 11.00-17.00                          
GGGGlllloooossssttttrrrruuuupppp    hhhhaaaalllllllleeeennnn,,,,                                                                                                
møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----3333    

Se VHK & SPIL OP arrangementer 
side 19. 

Bas, bælg & taw med Leif ErnstsenBas, bælg & taw med Leif ErnstsenBas, bælg & taw med Leif ErnstsenBas, bælg & taw med Leif Ernstsen    
Er bælgen stadig bare en trykluftskilde, et vedhæng der fulgte 
med i købet….Det lyder måske ikke af noget særligt, men det er 
faktisk her, hele hemmeligheden bag et interessant, lytteværdigt 
harmonikaspil ligger.  

Ét er at spille harmonika - et andet er at udtrykke sig, at tale, gen-
nem sin harmonika. 

Musik kan røre hjertet og sjælen, men kun hvis den, der spiller, 
giver denne side af musikken plads. Harmonikaen er ikke kendt 
for at blive brugt til de store følelsesudtryk, men hér vil du blive 
introduceret til, hvorledes du ved hjælp af bælgteknik, tonedefine-
ring, dynamik samt administrering af harmonikaens mange mulig-
heder, kan slå hul i denne myte, og du vil opnå en langt større 
tilfredsstillelse ved at spille, end hvis du "bare" frembringer toner. 

Gennem Leif´s metoder får du styr på din bælg, dine basser og 
evnen til at udtrykke dig/tale med dit instrument. Du vil både kun-
ne få den til at græde og le og få en helt ny spilleoplevelse. 

1 dag 1 dag 1 dag 1 dag     
Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      
400 kr. 400 kr. 400 kr. 400 kr.     

Hold 2033Hold 2033Hold 2033Hold 2033                            
Søndag 08/11-20                      
kl. 11.00-17.00   
HHHHeeeeddddeeeehhhhuuuusssseeeetttt,,,,                                                                                                                            
møderum 4møderum 4møderum 4møderum 4----5   5   5   5    

Hold 2034Hold 2034Hold 2034Hold 2034                            
Søndag 21/3-21                        
kl. 11.00-17.00                          
HHHHeeeeddddeeeehhhhuuuusssseeeetttt,,,,                                                                                                                            
møderum 4møderum 4møderum 4møderum 4----5555 
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 Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

Bente KureBente KureBente KureBente Kure    
Ud over scenekanten Ud over scenekanten Ud over scenekanten Ud over scenekanten ----    
uden at slå diguden at slå diguden at slå diguden at slå dig…..…..…..…..    

med med med med     

Leif ErnstsenLeif ErnstsenLeif ErnstsenLeif Ernstsen    
 
 
Dine nerver er en hjælp til at "komme 
igennem" - når DU styrer DEM, 
- får dem lavet om til små glædes-
sommerfugle i maven. 
Nerver smitter - det gør tryghed og-
så!! Din sikkerhed højner også de 
andres. 
Rutine er klart den bedste hjælp til at 
skabe overskud, men der er også 

veje til dig, der ikke står på en scene hver weekend.  
Få her dine redskaber til at skabe tryghed og glæde ved at stå for-
an publikum. 
Undgå frygten for at spille fejl, lær at fortælle - male billeder med 
musikken. 
Og derved opleve glæden ved at formidle. 

Vi dykker ned i underviser Leif Ernstsens "værktøjskasse", Vi dykker ned i underviser Leif Ernstsens "værktøjskasse", Vi dykker ned i underviser Leif Ernstsens "værktøjskasse", Vi dykker ned i underviser Leif Ernstsens "værktøjskasse", 
hvor han deler rundhåndet ud af de erfaringer, han har høstet hvor han deler rundhåndet ud af de erfaringer, han har høstet hvor han deler rundhåndet ud af de erfaringer, han har høstet hvor han deler rundhåndet ud af de erfaringer, han har høstet 
på området gennem de snart 40 år, han har optrådt i musikpå området gennem de snart 40 år, han har optrådt i musikpå området gennem de snart 40 år, han har optrådt i musikpå området gennem de snart 40 år, han har optrådt i musik----    og og og og 
teaterteaterteaterteater----branchen, og han coacher dig empatisk og kompetent til branchen, og han coacher dig empatisk og kompetent til branchen, og han coacher dig empatisk og kompetent til branchen, og han coacher dig empatisk og kompetent til 
at blive mere sikker på dig selv i enhver performanceat blive mere sikker på dig selv i enhver performanceat blive mere sikker på dig selv i enhver performanceat blive mere sikker på dig selv i enhver performance----situation.situation.situation.situation.    

1 dag 1 dag 1 dag 1 dag     
Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      Pris pr. hold:      
400 kr. 400 kr. 400 kr. 400 kr.     

Hold 2023Hold 2023Hold 2023Hold 2023                                                  
Søndag 15/11-20                                    
kl. 11.00-17.00   
Glostrup hallen,                                  Glostrup hallen,                                  Glostrup hallen,                                  Glostrup hallen,                                  
møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----3333                                    

Hold 2024Hold 2024Hold 2024Hold 2024                                                  
Søndag 11/4-21                                    
kl. 11.00-17.00                                     
Glostrup hallen,                                  Glostrup hallen,                                  Glostrup hallen,                                  Glostrup hallen,                                  
møderum 1møderum 1møderum 1møderum 1----3333    

VEDRØRENDE WEEKENDKURSERVEDRØRENDE WEEKENDKURSERVEDRØRENDE WEEKENDKURSERVEDRØRENDE WEEKENDKURSER: 
 

Overnatninger i forbindelse med kurser kan lade sig gøre       
til kr. 560,- pr. nat på: 
 
 
 

WITTRUP MOTEL A/S,                
Roskildevej 251,                           
2620 Albertslund  
https://www.wittrupmotel.dk 
Tlf: 43 64 95 51 
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Kurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i GlostrupKurser i Glostrup    

Sang / musik på plejehjemSang / musik på plejehjemSang / musik på plejehjemSang / musik på plejehjem    

med med med med     

Ina Kjelstrup & Ina Kjelstrup & Ina Kjelstrup & Ina Kjelstrup &     

Christian FriisChristian FriisChristian FriisChristian Friis    
 

 

 

Musikskolen SPIL OP har siden 1993 undervist i sang og musik for 
ældre medborgere på plejehjem, dagcentre m.m. 

Deltagerne lærer at lytte og synge gamle og nyere sange efter om-
delte sangtekster. 

Vi arbejder med stemmen, at huske og med musik/rytme m.m. i 
samarbejde med stedets personale, og vi lægger stor vægt på fæl-
lesskab og samvær. 

Tider og endelig kursuspris aftales individuelt - ring evt. til skole- 
lederen og hør nærmere. 

Nye hold kan oprettes efter ønske. 

14 gange        14 gange        14 gange        14 gange            

EEEEfffftttteeeerrrråååårrrr    ssssttttaaaarrrrtttt    uuuuggggeeee    33336666        
Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2Forår start uge 2    

Hold 2030Hold 2030Hold 2030Hold 2030                                                                                        
Tirs.  13.30 - 14.45         
GGGGlllloooossssttttrrrruuuupppp                                                                            
omsorgscenteromsorgscenteromsorgscenteromsorgscenter 
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 Kurser i TaastrupKurser i TaastrupKurser i TaastrupKurser i Taastrup    

Kurser med     Kurser med     Kurser med     Kurser med     
Leif ErnstsenLeif ErnstsenLeif ErnstsenLeif Ernstsen    

    

SangskriverSangskriverSangskriverSangskriver----workshopworkshopworkshopworkshop    
hvor især sprogligheden kommer op på tæerne!hvor især sprogligheden kommer op på tæerne!hvor især sprogligheden kommer op på tæerne!hvor især sprogligheden kommer op på tæerne!    
    

Giv dig selv en hel weekend, hvor du helt og aldeles koncentrerer Giv dig selv en hel weekend, hvor du helt og aldeles koncentrerer Giv dig selv en hel weekend, hvor du helt og aldeles koncentrerer Giv dig selv en hel weekend, hvor du helt og aldeles koncentrerer 
dig om at skrive sange med fokus på den gode tekst, og hvordan dig om at skrive sange med fokus på den gode tekst, og hvordan dig om at skrive sange med fokus på den gode tekst, og hvordan dig om at skrive sange med fokus på den gode tekst, og hvordan 
den kan udvikles. En workshop fuld af skrivepraksis! den kan udvikles. En workshop fuld af skrivepraksis! den kan udvikles. En workshop fuld af skrivepraksis! den kan udvikles. En workshop fuld af skrivepraksis!     

Dette vil du bl.a. få med hjem:                                                                      Dette vil du bl.a. få med hjem:                                                                      Dette vil du bl.a. få med hjem:                                                                      Dette vil du bl.a. få med hjem:                                                                          

- Indsigt i hvordan man henter inspiration ud af de utroligste ting.              

- Direkte coaching på netop den nød, du sidder og ikk’ kan knække   

- Masser af redskaber til idéudvikling af nye sange.  
    

Forløb:  Forløb:  Forløb:  Forløb:  Du medbringer dine redskaber; instrument og pen/ pc.  

Bente medbringer en række kreative skriveøvelser, som hun er 
tovholder på. Hun starter med et kort inspirationsoplæg i fælles 
forum. Dernæst går I hver for sig i 1-2 timer og prøver kræfter med, 
hvor det kan føre hen. Så mødes I igen og deler erfaringer, brud-
stykker, tekster og sange efter behov. Og så starter det hele forfra 
igen. Og igen... Og igen…. Undervejs coacher Bente den enkelte, 
og der er gode fysiske rammer til at sidde hver for sig. 
 

Skriveøvelserne har Bente dels hentet fra egen videreuddannelse, 
og dels er de vokset ud af hendes sangskriverpraksis; alene og i 
hendes skrivegruppe. Hun har nu 10 års god erfaring i at videre-
bringe dem kompetent, og har set mange sangskrivere vokse frem 
og udvikle sig undervejs. 

2 dage2 dage2 dage2 dage    
Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.    

Hold 2035                   Hold 2035                   Hold 2035                   Hold 2035                   
Lø/sø.21-22/11-20   
kl. 11.00-17.00                   
Hedehuset,      Hedehuset,      Hedehuset,      Hedehuset,      
møderum  1møderum  1møderum  1møderum  1----5 5 5 5  
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Kurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / TaastrupKurser i Glostrup / Taastrup    

2 dage2 dage2 dage2 dage    
Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.Pris  600 kr.    

Skriv din historie til dine børnebørn Skriv din historie til dine børnebørn Skriv din historie til dine børnebørn Skriv din historie til dine børnebørn ----    skriv en sang skriv en sang skriv en sang skriv en sang ----    digt om digt om digt om digt om 
dit liv dit liv dit liv dit liv ----    eller om de andres eller om de andres eller om de andres eller om de andres ----    gå H. C. Andersen eller Halfdan gå H. C. Andersen eller Halfdan gå H. C. Andersen eller Halfdan gå H. C. Andersen eller Halfdan 
Rasmussen i bedene Rasmussen i bedene Rasmussen i bedene Rasmussen i bedene ----    og frem for alt; NYD en weekend i og frem for alt; NYD en weekend i og frem for alt; NYD en weekend i og frem for alt; NYD en weekend i 
selskab med dit skrivetøj, din fantasi og de andre, der også selskab med dit skrivetøj, din fantasi og de andre, der også selskab med dit skrivetøj, din fantasi og de andre, der også selskab med dit skrivetøj, din fantasi og de andre, der også 
skriver løs.skriver løs.skriver løs.skriver løs.    

Et kursus v/ sanger, digter og sangskriver Bente Kure                              Et kursus v/ sanger, digter og sangskriver Bente Kure                              Et kursus v/ sanger, digter og sangskriver Bente Kure                              Et kursus v/ sanger, digter og sangskriver Bente Kure                              
fuld af skrivepraksis:                                                                                          fuld af skrivepraksis:                                                                                          fuld af skrivepraksis:                                                                                          fuld af skrivepraksis:                                                                                          
Og det menes helt bogstavelig, for kurset er én uafbrudt vekslen 
mellem oplæg/skriveøvelser/inspirations-kick, skriv og efterfølgen-
de deling med masser af feedback. Vi vil bruge alskens underhol-
dende redskaber; bl.a. overraskende ordlege og indfaldsvinkler, 
der udvikler og driver gæk med fornuften. Du vil lære at bruge dit 
sprog, så der kommer farver, lyde og dufte både i og mellem linjer-
ne. Der vil både blive drysset kunstnerisk tryllestøv og givet helt 
lavpraktiske skrivemetoder til det hele. 

Og vælger du at skrive sangtekster får du ovenikøbet versefødder-Og vælger du at skrive sangtekster får du ovenikøbet versefødder-Og vælger du at skrive sangtekster får du ovenikøbet versefødder-Og vælger du at skrive sangtekster får du ovenikøbet versefødder-
ne i takt og tips til, hvordan ord og toner kan danse sammen.ne i takt og tips til, hvordan ord og toner kan danse sammen.ne i takt og tips til, hvordan ord og toner kan danse sammen.ne i takt og tips til, hvordan ord og toner kan danse sammen. 

Og det er for begyndere som øvede, for det er samme værktøjer vi 
bruger, og en skovl er jo en skovl uanset hvilken jord, den graver i. 

    

Skriv! Skriv! Skriv!! Skriv! Skriv! Skriv!! Skriv! Skriv! Skriv!! Skriv! Skriv! Skriv!!     
----    en skrivelegestue en skrivelegestue en skrivelegestue en skrivelegestue     

for voksnefor voksnefor voksnefor voksne    
medmedmedmed        

Bente KureBente KureBente KureBente Kure    

Tidligere kursister udtalerTidligere kursister udtalerTidligere kursister udtalerTidligere kursister udtaler:                                                    :                                                    :                                                    :                                                    
””””Bente er en meget nærværende og humoristisk underviser. Bente er en meget nærværende og humoristisk underviser. Bente er en meget nærværende og humoristisk underviser. Bente er en meget nærværende og humoristisk underviser. 
Hun er både intuitiv og strategisk, når hun øser af en næsten Hun er både intuitiv og strategisk, når hun øser af en næsten Hun er både intuitiv og strategisk, når hun øser af en næsten Hun er både intuitiv og strategisk, når hun øser af en næsten 
uudtømmelig skattekiste af metoder, der fører dig ad helt nye uudtømmelig skattekiste af metoder, der fører dig ad helt nye uudtømmelig skattekiste af metoder, der fører dig ad helt nye uudtømmelig skattekiste af metoder, der fører dig ad helt nye 
veje."                                                                                      veje."                                                                                      veje."                                                                                      veje."                                                                                          

Bente møder sine kursister lige midt i nærværet, og med let-Bente møder sine kursister lige midt i nærværet, og med let-Bente møder sine kursister lige midt i nærværet, og med let-Bente møder sine kursister lige midt i nærværet, og med let-
hed, latter og gedigne redskaber guider hun os flere trin højere hed, latter og gedigne redskaber guider hun os flere trin højere hed, latter og gedigne redskaber guider hun os flere trin højere hed, latter og gedigne redskaber guider hun os flere trin højere 
op ad skribentop ad skribentop ad skribentop ad skribent----stigen. Meld jer, slå ørerne ud, spids kuglepen-stigen. Meld jer, slå ørerne ud, spids kuglepen-stigen. Meld jer, slå ørerne ud, spids kuglepen-stigen. Meld jer, slå ørerne ud, spids kuglepen-
nen og få rystet jeres indre ordbog!"nen og få rystet jeres indre ordbog!"nen og få rystet jeres indre ordbog!"nen og få rystet jeres indre ordbog!"    

HHHHoooolllldddd    2222000022225555                                                                                                                                    
Lø/sø.19-20/9-20          
kl. 11.00-17.00   
Glostrup hallen, Glostrup hallen, Glostrup hallen, Glostrup hallen, 
møderum 4møderum 4møderum 4møderum 4----5555                                                                         

Hold 2026Hold 2026Hold 2026Hold 2026                                 
Lø/sø. 23-24/1-21  
kl. 11.00-17.00                      
Glostrup hallen, Glostrup hallen, Glostrup hallen, Glostrup hallen, 
møderum 4møderum 4møderum 4møderum 4----5 5 5 5  

    

Hold 2036Hold 2036Hold 2036Hold 2036                              
Lø/sø.07-08/11-20                    
kl. 11.00-17.00 
Hedehuset ,     Hedehuset ,     Hedehuset ,     Hedehuset ,     
møderum 2møderum 2møderum 2møderum 2----3333                     

Hold 2037Hold 2037Hold 2037Hold 2037                               
Lø/sø..20-21/3-21                     
kl. 11.00-17.00                      
Hedehuset ,     Hedehuset ,     Hedehuset ,     Hedehuset ,     
møderum 2møderum 2møderum 2møderum 2----3333 
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Leif ErnstsenLeif ErnstsenLeif ErnstsenLeif Ernstsen    

Debat om musik i GlostrupDebat om musik i GlostrupDebat om musik i GlostrupDebat om musik i Glostrup    

Må man sige troldens navn højt fra scenen?Må man sige troldens navn højt fra scenen?Må man sige troldens navn højt fra scenen?Må man sige troldens navn højt fra scenen?    

Er ren hygge holdningsløst? Er ren hygge holdningsløst? Er ren hygge holdningsløst? Er ren hygge holdningsløst?     

Hvornår er det for meget?  Hvornår er det for lidt? Hvornår er det for meget?  Hvornår er det for lidt? Hvornår er det for meget?  Hvornår er det for lidt? Hvornår er det for meget?  Hvornår er det for lidt?     

Er kampsange kun politiske?  Er socialrealisme rød?Er kampsange kun politiske?  Er socialrealisme rød?Er kampsange kun politiske?  Er socialrealisme rød?Er kampsange kun politiske?  Er socialrealisme rød?    

Er der holdning i at synge fællessang? Er der holdning i at synge fællessang? Er der holdning i at synge fællessang? Er der holdning i at synge fællessang?  

Må underholdning haMå underholdning haMå underholdning haMå underholdning ha’ ’ ’ ’ holdning?         holdning?         holdning?         holdning?         
    

Debataften med  
    

    BenteBenteBenteBente    Kure og Leif ErnstsenKure og Leif ErnstsenKure og Leif ErnstsenKure og Leif Ernstsen    
    

Onsdag 21 oktober kl. 19.30Onsdag 21 oktober kl. 19.30Onsdag 21 oktober kl. 19.30Onsdag 21 oktober kl. 19.30    

Glostruphallen, restauranten,                                                     
Stadionvej 80, 2600 Glostrup  

    

ENTRÉ 50 kr.ENTRÉ 50 kr.ENTRÉ 50 kr.ENTRÉ 50 kr. 

Hofnarren har altid været den, der kunne sige det højt i tronsalen, som ingen an-
dre kunne uden at risikere at blive et hoved kortere.  

Og der var engang i 70'erne hvor det nærmest blev betragtet som vattet og tamt, 
hvis en scenekunstner ikke udtrykte sine politiske ståsteder både i og imellem 
sangene.  

Men hvor er vi henne i dag? Er det faktisk endt i den anden grøft? Er det hele ble-
vet til 'Holdningsløse Tidende'? Eller er der stadig plads til en mening, der måske 
ikke matcher alle i salen?                                                                                        
Hvor smalle skal stierne være, som scenekunstnerne skal bevæge sig ad? 

Kom og deltag; sig hvad du synes, spørg løs og bliv klogere.  

Det hele er selvfølgelig garneret med en række musikeksempler udført af Bente 
og Leif. 

Bente og Leif har i 35 år turneret landet tyndt med koncerter fuld af underholdning og 
eftertænksomhed. Udtrykt gennem kloge ord i vise viser (egne & andres) samt sprøde 
mellemtekster. Alt garneret med en unik og personlig spillestil - især på harmonikaen! 
De har udgivet 13 CD'er og er flere gange DMA-nominerede - én gang tog de statuet-
ten med hjem! 
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Debat om musik i TaastrupDebat om musik i TaastrupDebat om musik i TaastrupDebat om musik i Taastrup    

Hvor blev melodien af?Hvor blev melodien af?Hvor blev melodien af?Hvor blev melodien af?    
    

Debataften med  
    

    Øyvind OugaardØyvind OugaardØyvind OugaardØyvind Ougaard    
    

Onsdag 4. november kl. 19.30Onsdag 4. november kl. 19.30Onsdag 4. november kl. 19.30Onsdag 4. november kl. 19.30    

Hedehuset, Hovedgaden 371            
2640  Hedehusene 

    

ENTRÉ 50 kr.ENTRÉ 50 kr.ENTRÉ 50 kr.ENTRÉ 50 kr. 

Øyvind Ougaard er en harmonikaspiller, der har specialiseret sig i at spille nutidig ryt-
misk musik på instrumentet. Som harmonikaspiller har han medvirket som studiemusi-
ker på mere end 400 CD-udgivelser med navne som Kim Larsen, Lis Sørensen, Seba-
stian, TV2, Birte Kjær, Anders ”Anden” Matthesen og utallige andre. Og som kapelme-
ster har han siden 1983 været musik-ansvarlig for bl.a. entertainerne Monrad & Rislund, 
Zirkus Nemos orkester samt en lang række orkestre og filmmusik-produktioner. 

Hvor blev melodien af? Hvor blev melodien af? Hvor blev melodien af? Hvor blev melodien af? ----        

Hvad er det, der har ændret sig?Hvad er det, der har ændret sig?Hvad er det, der har ændret sig?Hvad er det, der har ændret sig?    

HHHHvvvvoooorrrrffffoooorrrr    sssskkkkeeeerrrr    ddddeeeetttt    iiii    ddddaaaagggg    ssssåååå    ssssjjjjæææællllddddeeeennnntttt    aaaatttt    ddddeeeerrrr    llllaaaavvvveeeessss                                                                                                                
markante sange i den gamle tradition?markante sange i den gamle tradition?markante sange i den gamle tradition?markante sange i den gamle tradition?    

Siden Kim Larsen i 2004 skrev ”Avenuen” er der ikke lavet mange danske melo-
dier, som er egnede til fællessang eller harmonikaspil. 

I dagens Danmark har vi flere dygtige sangere, komponister og musikere end 
nogensinde før. De laver en masse god musik, men det er en generel tendens, 
at musikken nu til dags er skruet sammen på en måde, som ikke ligger godt for 
harmonikaen. 

I tidligere tider blev der lavet masser af populære melodier, som var egnede for 
harmonikaspillere, og man kan undre sig over, hvor denne type af melodier er 
blevet af? 

Som oplæg til debat synger vi nogle af melodierne som fællessang, både gamle 
klassikere og helt nye sange. Vi kigger nærmere på, hvordan de forskellige ty-
per af sange er bygget op. 
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ViseaftenViseaftenViseaftenViseaften    
Onsdag 07/10-2020 kl. 19.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre   
 

Må underholdning haMå underholdning haMå underholdning haMå underholdning ha’ ’ ’ ’ holdning?  holdning?  holdning?  holdning?  Debataften    
Onsdag 21/10-2020 kl. 19.30 Glostruphallen, Stadionvej 80, Glostrup 
    

Harmonicafé Harmonicafé Harmonicafé Harmonicafé     
Fredag 30/10-2020 kl. 19.30   Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre    
 

Hvor blev melodien af?  Hvor blev melodien af?  Hvor blev melodien af?  Hvor blev melodien af?  Debataften    
Onsdag 04/11-2020 kl. 19.30 Hedehuset, Hovedgaden 371, Hedehusene 
    

Peter Nielsen længe levePeter Nielsen længe levePeter Nielsen længe levePeter Nielsen længe leve    
Lørdag 14/11-2020 kl. 14.00  Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre 
    

FyraftensFyraftensFyraftensFyraftens––––    julekoncertjulekoncertjulekoncertjulekoncert    
Onsdag 16/12-2020 kl. 17,00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre 
    

Harmonicafé Harmonicafé Harmonicafé Harmonicafé     
Fredag 29/01-2021 kl. 19.30 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre    
 

ViseaftenViseaftenViseaftenViseaften    
Onsdag 17/02-2021 kl. 19.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre   
 

HarmonicaféHarmonicaféHarmonicaféHarmonicafé    
Fredag 12/03-2021 kl. 19.30 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre  
 

Forårsmatiné Forårsmatiné Forårsmatiné Forårsmatiné     
Søndag 28/03-2021 kl. 13.30 Musisk sal, Vestervangskolen, Stadionvej 81,  Glostrup   
 

KirkekoncertKirkekoncertKirkekoncertKirkekoncert    
Tirsdag 11/05-2021 kl. 19.30 Glostrup kirke, Kirkepladsen 1, Glostrup     

Arrangementskalender Arrangementskalender Arrangementskalender Arrangementskalender     

SPIL OPSPIL OPSPIL OPSPIL OP    
ugens bedste dagugens bedste dagugens bedste dagugens bedste dag    
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 Arrangementer i Spil Op   Arrangementer i Spil Op   Arrangementer i Spil Op   Arrangementer i Spil Op       Arrangementer i SPIL OP  Arrangementer i SPIL OP  Arrangementer i SPIL OP  Arrangementer i SPIL OP       
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Arrangementer i SPIL OPArrangementer i SPIL OPArrangementer i SPIL OPArrangementer i SPIL OP    
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Skolens lærere Skolens lærere Skolens lærere Skolens lærere     

Ina Kjelstrup    20 81 77 28 Harmonika  - orkester 

Bodil Hogrefe  28 97 18 14 Musikteori - harmonika - klaver 

Nisse  Thorbjørn 29 82 71 10  Guitar/bas - Mundharmonika 

Bente Kure  21 65 01 63 Sang/historie-skrivekursus   

Leif Ernstsen  40 14 42 02 Performance - gehør - cajun - taw—basspil 

John Priergaard 20 22 92 08 Anderledes harmonika 

Kristian Rusbjerg 26 24 23 27 Tyrolermusik 

Lars Holm (0046) 40 12 05 05 Spela dragspel 

Torben Nikolajsen 29 85 85 45 Verden rundt med harmonikaen 

Øyvind Ougaard 21 66 03 07 Rock på harmonika 

Torild Aasen  22 13 26 18 Spil Unoder 
 

 

Lokaler i GlostrupLokaler i GlostrupLokaler i GlostrupLokaler i Glostrup            
Vestervangskolen  Stadionvej 81  2600 Glostrup  

Glostrup Fritidscenter  Christiansvej 2  2600 Glostrup 

Glostrup Hallen  Stadionvej 80  2600 Glostrup 

Lokaler i TaastrupLokaler i TaastrupLokaler i TaastrupLokaler i Taastrup    

Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12  2630 Taastrup 

Hedehuset                                         Hovedgaden 371       2640 Hedehusene 
    

Ferieplan sæson 2020  Ferieplan sæson 2020  Ferieplan sæson 2020  Ferieplan sæson 2020  ----    2021202120212021    

Efterårsferie  12.10 - 19.10         Vinterferie 22.02 - 01.03 

Juleferie 21.12 - 11.01         Påskeferie 29.03 – 05.04 
 

Spil Op har et tæt samarbejde med Vestegnens Harmonika Klub. Se omtale af ar-
rangementer m.m. på vores hjemmeside: www.vestegnensharmonikaklub.dk   

Musikskolen SPIL OP Musikskolen SPIL OP Musikskolen SPIL OP Musikskolen SPIL OP      
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SPIL OP indholdsfortegnelseSPIL OP indholdsfortegnelseSPIL OP indholdsfortegnelseSPIL OP indholdsfortegnelse    

    

Undervisning i Glostrup Undervisning i Glostrup Undervisning i Glostrup Undervisning i Glostrup     
    

Debat om musik...................................................................................... side  16 

Cajun & Zydeco/TexMex ........................................................................ side 10 

Gehørspil  ............................................................................................... side  11 

Guitar/Basguitar ..................................................................................... side 6 

Harmonika instrumental/orkesterspil/sammenspil  ................................ side 4 

Harmonika instrumental/noder/gehør  .................................................... side 5 

Klaver og Keyboard  ............................................................................... side 5 

Mundharmonika  ..................................................................................... side 6 

Musikalsk verdensrejse .......................................................................... side  9 

Musikteori/hørelære  ............................................................................... side  5 

Rockholdet   ............................................................................................ side 7 

Sammenspil/forskellige instrumenter ..................................................... side 5 

Skrivelegestue  ....................................................................................... side 15 

Spela Dragspel  ...................................................................................... side 8 

Spil ”anderledes”  harmonika  ................................................................ side 6 

Spil ”unoder” ........................................................................................... side 7 

Tyrolermusik ........................................................................................... side  8 

Ud over scenekanten ............................................................................. side 12    

    

Undervisning i HøjeUndervisning i HøjeUndervisning i HøjeUndervisning i Høje----Taastrup Taastrup Taastrup Taastrup     

Debat om musik  ..................................................................................... side 17 

Bas - bælg - taw  .................................................................................... side 11 

Guitar/Bas  .............................................................................................. side 6 

Harmonika instrumental  ........................................................................ side 4 

Mundharmonika  ..................................................................................... side 6 

Sangskrivning  ........................................................................................ side 14 

Skrivelegestue ........................................................................................ side 15 
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TænkTænkTænkTænk: 
 

At se gennem livets rude 
At føle - at blive gennemskuet. 
 

At få en kop te med sladrehank 
At tømme sin egen tænketank. 
 

At gå med sin solskinsparaply 
gennem pytter fra en vinter sky. 
 

At elske uden at skele 
At deltage i det hele. 

””””BagBagBagBag----klogeklogeklogekloge----ord ord ord ord ””””    

 

ORDLEG: ITKORDLEG: ITKORDLEG: ITKORDLEG: ITK 


