
 

   



2  

 

Velkommen til 36. 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 
bl.a. sangskrivning. Vi har samlet et lærerpanel 
bestående af de bedste kræfter indenfor vores om-
råder.   

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. 

Musikskolen SPIL OP 

Se indholdsfortegnelse SPIL OP side 20 

Praktiske oplysninger 
Tilmelding   

 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                     
Kursusgebyr tilbagebetales ikke,            
efter at kurset er startet. 
 

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

Rabat 

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  
efterlønsmodtagere 

Glostrup:  Ingen tilskud 

Høje-Taastrup:   Ingen tilskud 

Rødovre:  10 kr. pr. undervis-
ningslektion 

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

Ina Kjelstrup                            
skoleleder 
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Musikskolen SPIL OP 

SPIL OP 
Musikskolen SPIL OP i Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre er funderet i tre 
folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning 
i henhold til folkeoplysnings-loven. 

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

Lidt om ”SPIL OP - Musikskolen 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.         
 
Men det blev ikke ved det.  
Nysgerrigheden har altid været stor efter at finde nye musikalske veje med harmo-
nikaen i centrum. 
 
Det har SPIL OP fundet en løsning på:                                                                    

På de korte kurser bidrager John Priergaard, Lars Holm, Øyvind Ougaard, Torben 
Nikolajsen, Torild Aasen, Kristian Rusbjerg og Leif Ernstsen m.fl. alle med hver 
sin indgang til musikkens verden; genrer/stilarter - at tale gennem sit instrument - 
at forme toner – bas, bælg, rytmer og taw – og at bygge sin helt egen melodi.                        

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. 

Alt dette kan I læse mere om i programmet. 
 
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.  

Det var de dage, der blev så fyldt med oplevelser,  
at de næsten var ved at revne. 
De dage, hvor livet blev vendt, og vi så tilbage. 
De dage, hvor beskeder blev sendt, og alt gik i kage. 
De dage, hvor vejret og vi var dybt uenige. 
De dage, hvor livet trak i vejret et åndeløst øjeblik - og - 
De dage, hvor tiden satte i løb …….. .de dage i SPIL OP. 
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Harmonika med Ina Kjelstrup                         
Begyndere 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                                       

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 + bas 

 

Repertoiret spænder vidt. Vi spiller klassisk, musicals, evergreens, 
populære rytmer m.m.                                                                  
Kendskab til noder og sammenspil er nødvendigt.    

 Kurser i Glostrup / Taastrup 

2 X 14 gange         

Efterår start uge 36  
Forår start uge 2 

Pris pr. hold:   
1.400 kr.   

2 X 15 gange         

Efterår start uge 36  
Forår start uge 2 

Pris pr. hold:    
1.050 kr.   

2 X 15 gange         

Efterår start uge 36  
Forår start uge 2 

Pris pr. hold:    
1.050 kr.   

2101 Tirsdag 16.00 -17.30                         
2102 Tirsdag 17.30 -19.00                           
 Vestervangskolen, lok. J6, Glostrup  

2131 Onsdag 10.30 - 12.00                        
2132 Onsdag 12.00 - 13.30                        
 Hedehuset, lok. 1, Hedehusene  

2110 Onsdag 15.00 - 17.15 Glostrup fritidscenter, lokale 1 / 
   Glostrup hallen, møderum 1-2  

 2111 Tirsdag 19.00 - 21.30 Vestervangskolen, lok J6, Glo.  
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Harmonika - noder / gehør med   

Bodil Hogrefe - begyndere 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 forskel-
lige genrer, som fx folkemusik, dansemusik, 
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.  
 

Klaver/Keyboard med Bodil Hogrefe - beg. 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.   

Kurser i Glostrup 

2 X 14 gange         

Efterår start uge 36  
Forår start uge 2 

Pris pr. hold:   
1.400 kr.   

2 X 14 gange         

Efterår start uge 36  
Forår start uge 2 

Pris pr. hold:   
1.400 kr.   

2103   Tirsdag 16.00 – 17.30                 
2104   Tirsdag 17.30 – 19.00                
 Vestervangskolen, lok. J8, Glostrup 

2105 Torsdag 9.00 – 10.40  Glostrup Medborgerhus 

Spil ”anderledes” harmonika  
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.  
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! 

2112 A  Lørdag 09/10-21  kl. 10.00-12.45 
2112 B  Lørdag 27/11-21  kl. 10.00-12.45  
2112 C  Lørdag 05/02-22  kl. 10.00-12.45  
2112 D  Lørdag 09/04-22  kl. 10.00-12.45  
   Glostrup hallen, møderum 1-3 

4 x1 dag 
Pris pr. hold        
200 kr.  
 



6  

  Kurser i Glostrup / Rødovre 

4 hold á 2 aftener  
Pris 400 kr.           
pr. hold 

”Rockholdet”  
 

med  
 

Øyvind Ougaard             
 
 
På Rockholdet spiller vi originale ar-
rangementer, som aldrig før er hørt i 
andre sammenhænge. 
 

I denne genre er det nemlig ret 
svært, for ikke at sige umuligt, at fin-
de gode arrangementer, som kan 
hentes ind udefra. 
 

Det er derfor Øyvind Ougaard selv 
laver alle arrangementerne, og de er tilpasset niveauet og delta-
gerne på holdet. 
 
 

Mange rockmusikere spiller helt uden noder, men eftersom de fle-
ste af deltagerne på vores hold har været vant til at spille efter no-
der, så er det også nodeformen, vi benytter på Rockholdet. 
Igennem årene har vi spillet temmelig mange, originale arrange-
menter, så vi er ved at have en fyldig sangbog, som er vores helt 
egen.  
 

Ud over at transportere sin harmonika, må man derfor 
være forberedt på også at skulle have en pæn stak noder med, når 
vi skal spille. 
 

"Mange har været faste deltagere på holdet i årevis, men der er 
også udskiftning undervejs. Og der er altid plads til nye folk, som 
har lyst til at lære, hvordan man spiller rock på harmonikaen."    
 

Vi ses, Øyvind.               

Se VHK & SPIL OP arrangementer 
side 19. 

Hold 2113                 
Mandag 04/10-21   
Mandag 15/11-21               
kl. 19.00-21.45                 
Glo. fritidscenter 
møderum 1 
 

Hold 2114                
Mandag 14/02-22  
Mandag 28/03-22               
kl. 19.00-21.45 
Glostrup hallen, 
møderum 1-3                 

 

Hold 2141               
Torsdag 14/10-21  
Torsdag 02/12-21               
kl. 19.00-21.45 
Hestestalden,  
Rødovregård  
   

Hold 2142                
Torsdag 03/02-22  
Torsdag 03/03-22               
kl. 19.00-21.45 
Hestestalden,  
Rødovregård        

Mød også Øyvind Ougaard sammen 
med Jonna Glifberg til musikalsk   
debataften:                      
 

Kender du melodien? 
 

Og hvor kender du den fra?                         
 

Torsdag 16/9 kl. 19.30                            
 

i Loen på Rødovregård, Rødovre 

Debat i Rødovre         
Torsdag 16/9-21      
kl. 19.30             
Loen,                  
Rødovregård   

GRATIS ADGANG 
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Kurser i Glostrup / Rødovre 

Becifring 1   

med                                           

Torild Aasen 
 

Becifring – et hemmeligt sprog?  

Her vil vi kigge på, hvordan becifring kan 
benyttes og hvilke informationer de egent-
lig indeholder. Med forholdsvis enkle me-
lodier, vil vi lege med nogle af de mulighe-
der becifringen giver. 
Det kan komme til at lyde som en million 
med forholdsvis enkle midler 😊 

Vi undersøger, hvordan en akkord bygges op – eksempelvis dur og 
mol – og bevæger os hurtigt videre til de mere kryptiske kombinatio-
ner. Kombinationen af 2 eller flere toner kaldes en akkord. 

Jeg vil gerne dele mine tips og fiduser med dig, så du får værktøjer 
til at give fede harmonier til dine medspillere. Det vigtigste er, at vi 
hygger omkring harmonikaen og har det sjovt på et musikalsk plan. 

Der tilbydes en opfølgning af dette kursus i marts -22 ”Becifring 2 ” 

1 dag  
Pris: 400 kr.  

Becifring 2 

med  

Torild Aasen                   
 

Becifring – stadig et hemmeligt sprog?  

Becifringen kan benyttes til at lave de vildeste rytmiske kombinatio-
ner eller ”brudte” akkorder. Motorikken er afgørende.  
Vi vil arbejde med kombinationer, der styrker motorikken, ved hjælp 
af forholdsvis enkle melodier. 
Jeg vil gerne dele mine tips og fiduser med dig, så du får værktøjer 
til at give fede harmonier til dine medspillere. Det vigtigste er, at vi 
hygger omkring harmonikaen og har det sjovt på et musikalsk plan. 

Det er en fordel at have været med på kurset i okt.-21 ”Becifring 1”   

Vær forberedt på et godt grin, når motorikken driller 😊 

Med kærlig hilsen Torild Aasen. 

”En becifring angiver, hvilken akkord, der skal spilles. I stedet for 
at skrive harmonien ud i noder, bruges en kombination af bogsta-
ver, tal og tegn. *Wikipedia 

1 dag  
Pris: 400 kr.  

Hold 2143                
Lørdag.02/10-21 
kl. 11-17           
Kostalden,      
Rødovregård                   

Hold 2115              
Lørdag.19/03-22 
kl. 11-17           
Glostrup hallen, 
møderum 1-4  
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 Kurser i Glostrup 

Tyrolerkursus  

med 

Kristian 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 lærer, hvor-
dan man i orkestersammenhæng fungerer som den rytmiske mo-
tor. 
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 
musik fra de østrigske alper og bierstuben. 
 

Vi ses!  Kristian Rusbjerg. 

2 dage 
Pris  700 kr. 

Lidt af hvert  

med 

Kristian Rusbjerg 
 

Et lidt anderledes kursus, hvor vi dykker ned i de udfordringer I har, 
uden at sætte et tema med musikgenrer.  
Her kan vi arbejde med teori, teknik, musikalitet, samspil, gehør-
spil, stemme spil, sceneperformance og alt andet imellem himmel 
og jord.  
Jeg garanterer ikke for, at jeg kan svare på alle jeres spørgsmål, 
men vi kan arbejde sammen hen mod en løsning, der passer godt 
for jer. 
Samtidig vil det også være noget, vi alle kan lære af på holdet. 
Jeg vil tage et par melodier med, som vi kan spille sammen og evt. 
bruge som forsøgskaniner til de forskellige udfordringer, I måtte 
komme med. 
 
Vi ses!  Kristian Rusbjerg. 

2 dage 
Pris  700 kr. 

Se VHK og SPIL OP arrangementer side 19. 

Hold 2116                
Søndag 10/10-21 
Søndag 31/10-21  
kl. 11-17           
Glostrup hallen,                      
møderum 1-4 

Hold 2117               
Lø/sø 29-30/1-22 
kl. 11-17           
Glostrup hallen,                      
møderum 1-4 
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Kurser i Glostrup 

Spela 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 från1920)                                        
Vi pratar om deras 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. 

2 dage 
Pris  600 kr. 

Spela mera Dragspel         

med  

Lars Holm 
  

VI HYLLAR SVERIGES (STÖRSTA) DRAGSPELSKUNGAR 
Carl Jularbo 1893-1966 & Andrew Walter 1914-1978 
 
Dragspelshistoria med FOCUS på Sveriges viktigaste 
dragspelskungar 
 Vi spelar mer av deras musik 
 Vi lyssnar på flera inspelningar (start 1920) 
 Hoppas också vi kan se video/film 
 Vi pratar mer om deras viktiga arbete för dragspelet i 

Sverlge/Norden 
 
BONUS 
SVENSKA SPELMANSLÅTAR Copyright 1917            
E.Anderssons musikförlag Malmö. 
Folkmusik som också gärna spelas på dragspel och ofta arran-
gerades för piano 
 

MANGEMANGEHILSNER från Lars. 

Hold 2118                
Lø/sø 06-07/11-21  
kl. 11-17           
Glostrup hallen,                    
møderum 1-4 

Hold 2119                
Lø/sø 05-06/3-22  
kl. 11-17           
Glostrup hallen,                    
møderum 1-4 

2 dage 
Pris  600 kr. 
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 Kurser i Glostrup 

Bente Kure 
Byg din egen melodi 

med  

Leif Ernstsen 

 

Få redskaber til at skabe   
din egen musik. 
 

 

 
 

 

Har du en drøm om at lave din egen melodi, så kom og fyld din 
”værktøjskasse” op med redskaber, krydderier, samt indblik i     
musikkens kreative fødselsforløb. 

Der findes ikke en genvej til at lave “hittet”, men der findes redska-
ber, som kan hjælpe med at tænde dine kreative skaberevner og 
finde din indre musikalitet. Og det ad nogle helt praktiske veje. 
 

 

Hold 2122                                 
Lø/sø.20-21/11-21          
kl. 11-17         
Glostrup hallen, 
møderum 1-3                  

2 dage 
Pris pr. hold:      
600 kr.  

En Tre-i-een´er  

med Leif Ernstsen 

Basspil, akkompagnement og 2. stemmer. 
Hvert af disse tre emner er nok til flere kurser, men vi vil sam-
stemme dem i een weekend.  

- Basspil og becifringer til at skabe en god bund. 

- Akkompagnement til sang/recitation, hvor vi gerne skulle hjælpe - 
med at fremhæve teksten - ikke overdøve den!  

- Det at lægge stemmer på - førstestemmen ER jo optaget. 

- ind imellem kan vi jo kigge på, hvad vi stiller op med bælgen. 

Hold 2123                                
Lø/sø.22-23/01-22          
kl. 11-17         
Glostrup hallen, 
møderum 1-3                  

2 dage 
Pris pr. hold:      
600 kr.  
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Online-Kursus 

Cyber-undervisning  

med Leif Ernstsen 
 

Med din bærbare, laver vi undervisningen hjemme hos dig 
selv, i dit tempo og på dit niveau. 
 

Om du har svært ved at komme rundt med dit instrument, er  
bekymret for smitte, eller... er ligegyldigt. 

Det eneste, det kræver er, at du har en computer med kamera  
og mikrofon (som alle bærbare har).  

Du får et link på e-mail, før hver lektion.  

Det kræver ikke andet end et klik på linket i mailen - og vips.. .    
vi er sammen og klar til undervisning i din egen stue. 

Kurset tager udgangspunkt i, hvor du er i mere end een forstand 
og på hvilket spilleniveau, du befinder dig. Dernæst finder vi sam-
men ud af, hvad der skal arbejdes med. Basteknik, bælgteknik, 
becifring og harmonisering, forskellige genrer..... 

Tidspunkterne for undervisningsgangene finder vi i fællesskab. 
Typisk hverdagsaftener, evt. eftermiddage. 

Kurset foregår over 7 gange af 30 min. varighed. 

Underviser Leif Ernstsen har spillet harmonika siden han var 
12 år. Hans basis og håndværk er den traditionelle, skandi-
naviske folketone lært gennem mesterlære hos de "gamle" 
spillemænd fra Rebild og Sverige. Senere kom indflydelsen 
fra Pink Floyd, Moody Blues, Genesis m.fl., og det hele til-
sammen har medført, at han har arbejdet med harmonikaen 
som udtryksmiddel i lige så høj grad som musikinstrument.  

7 gange 30 min. 
Pris:  1.200 kr.  
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  Kurser i Glostrup 

Musikalsk Verdensrejse  
med harmonikaen - og                   
Torben Nikolajsen 

 
 

Denne sammenspilslørdag vil vi 
arbejde intenst på at sammensætte 
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 
Skove, for herefter at bevæge os et smut til Brexit landet, hvor  
Purcell står for skud. Der gøres en afstikker til de sydlige himmel-
strøg, når vi besøger Italien inden turen går over Atlanten, hvor der 
tages ophold  på det Sydamerikanske kontinent. Hjemturen foregår 
med fly…….., og vores lille koncertprogram afsluttes naturligvis med 
en god gammel DANSK folkemelodi.                                           

Glæder mig til at se jer alle. Torben Nikolajsen.  

 

 

Aftenarrangement efter kurset 
Gratis adgang - Dagens ret ca. kr. 120. 

Kursusdeltagerne samt medlemmer af VHK er velkomne med   
ledsager. 

Nærmere oplysning om tilmelding mv. udsendes i februar 2022. 

1 dag 
Pris  400 kr. 

Hold 2120              
Lørdag 23/4-22   
kl. 10-16           
Glostrup hallen,                      
møderum 1-5 

Aftenarr:               
kl. 17-21           
Glostrup hallen,                      
restauranten 
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 Kurser i Glostrup 

Sang / musik på plejehjem 
med                                  
Ina Kjelstrup &               
Christian 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 
omdelte sangtekster. 

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

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

Nye hold kan oprettes efter ønske. 

Ild i sjælen 
 

En ild, der brænder – og ord, der varmer 
Glade smil – skønt verden larmer. 
En gryde i kog – helt uden låg. 
Bobler, der vil ud – et stjerneskud. 
Et lærested, et værested, 
hvor drømme bli’r til virk’lighed. 
Alting kan vi skabe sammen, 
blot vi tror på det – danner rammen. 

2 X 15 gange         

Efterår start uge 36  
Forår start uge 2  

Hold 2121               
Tirsdage              
kl. 13.30-14.45           
Glostrup           
Omsorgscenter                     
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 Kurser i Taastrup 

Kurser med     
Leif Ernstsen 

 

Sangskriver-workshop 
hvor især ”sprogligheden” kommer op på tæerne! 
 

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 
den kan udvikles. En workshop fuld af skrivepraksis!  

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:  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 dage 
Pris  600 kr. 

Hold 2133                  
Lø/sø.23/24/10-21   
kl. 11.-17                   
Hedehuset,      
møderum  1-5  

Hold 2134                 
Lø/sø.02-03/4-22 
kl. 11-17                   
Hedehuset,      
møderum  1-5  
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Kurser i Glostrup  

2 dage 
Pris  600 kr. 

Skriv din historie til dine børnebørn - skriv en sang - digt om 
dit liv - eller om de andres - gå H. C. Andersen eller Halfdan 
Rasmussen i bedene - og frem for alt; NYD en weekend i 
selskab med dit skrivetøj, din fantasi og de andre, der også 
skriver løs. 
Et kursus med sanger, digter og sangskriver Bente Kure                              
fuld af skrivepraksis:                                                                                          
Og det menes helt bogstaveligt, 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. 

Vælger du at skrive sangtekster får du ovenikøbet versefødderne 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!!  
- en skrivelegestue  

for voksne 
med  

Bente Kure 

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

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

Hold 2124                             
Lø/sø.18-19/9-21          
kl. 11-17         
Glostrup hallen, 
møderum 4-5                   

 

Hold 2125                               
Lø/sø. 20-21/11-21  
kl. 11-17                      
Glostrup hallen, 
møderum 4-5  

 

 
 

Hold 2126                             
Lø/sø.22-23/1-22                   
kl. 11-17         
Glostrup hallen, 
møderum 4-5                   

                      

Hold 2127                            
Lø/sø..26-27/3-22                  
kl. 11-17                      
Glostrup hallen, 
møderum 4-5                   
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Leif Ernstsen 

Debat om musik i Glostrup 

Er det de stolte mennesker, der fravælger det etablerede samfund? 

Eller er det os, der sender dem ud i Ingentingland,                                  
hvor man bare må klare sig selv? 

En alternativ livsstil ? 
 

Debataften med  
 

 To Troubadurer 
 

Tirsdag 5. oktober kl. 19.30 
Glostruphallen, restauranten,                   
Stadionvej 80, 2600 Glostrup  

 

GRATIS ADGANG 

To Troubadourer synger altid om mennesker, og kan altid fortælle en lille historie, 
der fører dig hen til visens kerne. Måske kan vi vække dine tanker og de oplevel-
ser, du har haft med ”de skæve” mennesker, der kom til din bolig i barneårene. 
Kendte du deres historie? Eller sov de bare i laden et par nætter hvert år, og så 
var de væk? 

Almer har i mange år gået ture med disse dejlige mennesker på landevejen, så 
denne aften kan du måske få afklaret et par spørgsmål omkring denne livsstil.  

Vi håber, I får en god oplevelse, eller som man siger: ”En appelsin i turbanen”. 

Hvis du vil have en appelsin i turbanen, må du gå hen, hvor appelsinerne gror. 

To Troubadourer Britt og Almer Simonsen har spillet og sunget sammen si-
den 1991 i viseklubber og foreninger, Tivolis Vise Vershus, Ballerup Musik 
Festival til private fester mv. Vi kan godt lide, når publikum synger med på 
omkvæd, og lytter til ordene i viserne. 

 Livet på landevejen – et tilfælde eller et valg? 
 Vi kender alle en eller anden historie om en vagabond – må vi høre din? 
 Er der forskel på en vagabond og en hjemløs? 
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Debat om musik i Taastrup 

Kan man reparere verden              
med musik ? 

 
Debataften med  

 

 Henrik Goldschmidt 
 

Mandag 1. november kl. 19.30 
Hedehuset, Hovedgaden 371                         

2640  Hedehusene 
 

GRATIS ADGANG 

Henrik Goldschmidt er solo-oboist i Det Kongelige Kapel og kunstnerisk leder 
af Middle East Peace Orchestra, den ene halvdel af duoen Singh & Gold-
schmidt og rektor på Goldschmidts Musikakademi. Han er uddannet på Kara-
jan Akademiet og har spillet med ledende orkestre over hele verden. 

Kan man skabe venskaber gennem musik? 
 

Styrke sammenhængskraften i samfundet? 
 

Et musikalsk debat-foredrag, hvor Henrik Goldschmidt bl.a. fortæller 
om sin egen historie og sit fredsskabende arbejde                              

som ”musiker uden grænser”. 

Musik heler og forener.  
 

Henrik Goldschmidt bruger musikken til at bygge bro mellem fjender og skabe 
samhørighed og venskab, hvad enten han spiller med palæstinensiske unge på 
Vestbredden, flygtninge i et asylcenter eller den brogede skare elever på Gold-
schmidts Musikakademi, hvor over 200 børn og unge får gratis musikundervis-
ning. 
  
Ud af musikken vokser et forpligtende og tryghedsskabende fællesskab på 
tværs af religiøse, kulturelle og etniske forskelle og potentielle konfliktområder. 
For at skabe fred må man holde fred, og for at holde fred må man lære hinanden 
at kende.   

 



18  

 

Skolens lærere  

Ina Kjelstrup    20 81 77 28 Harmonika  - orkester 

Bodil Hogrefe  28 97 18 14 Harmonika - klaver 

Bente Kure  21 65 01 63 Sang/historie-skrivekursus   

Leif Ernstsen  40 14 42 02 Komposition – bas - akk. - 2. stemmer 

John Priergaard 20 22 92 08 Anderledes harmonika 

Kristian Rusbjerg 26 24 23 27 Tyrolermusik -  Lidt af hvert 

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 Becifring 
 

Lokaler i Glostrup   
Vestervangskolen  Stadionvej 81  2600 Glostrup   

Glostrup Hallen  Stadionvej 80  2600 Glostrup  

Glostrup Fritidscenter  Christiansvej 2  2600 Glostrup  

Glostrup Medborgerhus Bryggergårdsvej 2 2600 Glostrup 
 

Lokaler i Taastrup 

Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12  2630 Taastrup 

Hedehuset                                         Hovedgaden 371       2640 Hedehusene 
 

Lokaler i Rødovre 

Rødovregaard          Kirkesvinget 1  2610 Rødovre 
 

Ferieplan sæson 2021 - 2022 

Efterårsferie  18.10 - 25.10         Vinterferie 21.02 - 28.02 

Juleferie 20.12 - 10.01         Påskeferie 11.04 – 19.04 
 

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  
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Kender du melodien?  Debataften m. Jonna Glifberg og Øyvind Ougaard 
Torsdag 16/09-2021 kl. 19.30 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre   

 

En alternativ livsstil?  Debataften m. To Troubadurer 
Tirsdag 05/10-2021  kl. 19.30 Glostruphallen, Stadionvej 80, Glostrup 

 

Viseaften 
Onsdag 13/10-2021 kl. 19.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre   

 

Kan man reparere verden med musik?  Debataften m. Henrik Goldschmidt 
Mandag 01/11-2021 kl. 19.30 Hedehuset, Hovedgaden 371, Hedehusene 
 

Harmonicafé  
Fredag 05/11-2021  kl. 19.30   Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre    
 

Fyraftens– julekoncert med Bente og Leif.  
Torsdag 16/12-2021 kl. 17.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre 
 

Harmonicafé  
Fredag 28/01-2022  kl. 19.30 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre    
 

Viseaften 
Onsdag 16/02-2022  kl. 19.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre   
 

Harmonicafé 
Fredag 11/03-2022  kl. 19.30 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre  
 

Forårsmatiné  
Søndag 03/04-2022  kl. 13.30 Musisk sal, Vestervangskolen, Stadionvej 81,  Glostrup   
 

Kirkekoncert 
Tirsdag 03/05-2022  kl. 19.30 Glostrup kirke, Kirkepladsen 1, Glostrup  

VHK & Spil OP  arrangementer  

SPIL OP 
ugens bedste dag 
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 SPIL OP indholdsfortegnelse 

 

Undervisning i Glostrup  
 

Becifring  ................................................................................................. side 7 

Byg din egen melodi ............................................................................... side 10 

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

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

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

Lidt af hvert  ............................................................................................ side 8 

Musikalsk verdensrejse .......................................................................... side  12 

Rockholdet   ............................................................................................ side 6 

Sang og musik  ....................................................................................... side 13 

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

Spela Dragspel  ...................................................................................... side 9 

Spil ”anderledes” harmonika  ................................................................. side 5 

Tre-i-én’er  .............................................................................................. side  10 

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

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

 

Undervisning i Høje-Taastrup 
  

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

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

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

 

Undervisning i Rødovre 
 

Becifring  ................................................................................................. side 7 

Rockholdet   ............................................................................................ side 6 

Debat om musik  ..................................................................................... side 6 

 

Cyber undervisning i harmonika ............................................................. side 11 


