
Fredericia, Østjylland 

Parallelle musikskoler og opadgående niveau  
 

En kreativ skole for børn og unge og en kreativ aftenskole for de voksne er sammen med et stort antal 
fælles lærere og samarbejde omkring kor- og orkesterarbejde opskriften på en velfungerende fødekæde. 
  

Af Connie Wilhjelm 
-Når eleverne har gået hos os i nogle (eller mange!) år og 
har spillet med i musikskolens egne orkestre, bliver de 
udvalgt til at spille med i amatørorkestrene, som spiller 
på et højere niveau. Derfor er der en vis prestige i at spil-
le med de voksne, og det bliver en helt naturlig udvikling 
for de bedste elever. 
Sådan opsummerer leder af Den Kreative Skole i Frederi-
cia, Arne Gaarsted Jørgensen den musikalske fødekæde i 
området. 
I mere end 25 år har Fredericia haft to musikskoler, en 
for de voksne og en for børn og unge. Begge skoler er 
begyndt som egentlige musikskoler, men har siden ud-
viklet sig til også at omfatte andre kunstarter. Til at be-
gynde med var det den tidligere musikskoleleder, Leif 
Urhøj, der var leder af begge dele. Han leder stadig Den 
Kreative Aftenskole for voksne, mens Den Kreative Skole 
for børn og unge har fået Arne Gaarsted Jørgensen i le-
derstolen.  Arne Gaarsted Jørgensen er ikke i tvivl om, at 
modellen stadig er den rigtige løsning for Fredericia: 
-I øjeblikket spiller 10-12 musikskoleelever med i Frederi-
cia Byorkester, som er byens symfoniorkester, og sam-
menholdt med, at orkestret har 25-30 faste medlemmer, 
er det en pænt høj andel, fastslår Arne Gaarsted Jørgen-
sen. 
-Vi er så heldige, at den lærer, der underviser i violin på 

musikskolen og har både musikskolens begynderorkestre 
og kammer-orkester, også er koncertmester i Fredericia 
Byorkester. Det giver et rigtig godt flow, fordi hun præcis 
ved, hvornår eleverne er klar til at komme videre til byor-
kestret, forklarer han. 
 
Samarbejdsprojekter som springbræt 
Som så mange andre steder, udvikler musikskoleelever-
ne i Fredericia sig i bølger, så der nogle år er forholdsvis 
mange viderekomne elever og andre år næsten ingen. 
Det medfører, at der ofte er en gruppe, som kan følges 
videre til Fredericia Byrorkester, men også, at en del af 
dem forlader orkestret igen næsten samtidig. Så må der 
nye kræfter til, og løsningen er et samarbejdsprojekt. 
-Når det er tid til, at byorkestret trænger til nye medlem-
mer, så laver vi en eller anden form for samarbejdspro-
jekt, hvor musikskoleeleverne får mulighed for at spille 
sammen med orkestret og på den måde får lyst til at 
skifte orkester for alvor, forklarer Arne Gaardsted Jør-
gensen. 
Det er som regel den enkelte orkesterbestyrelse, der ar-
rangerer projekterne i samarbejde med musikskolen, 
mens   Den   Kreative   Aftenskole, som både byorkestret 
og  Fredericias øvrige  voksenorkestre hører under,   
mest bidrager til økonomien enten i form af nogle lærer-
timer eller i form af et økonomisk tilskud. 

Fredericia Byorkester i koncert. Et mix af voksne amatører, unge musikskoleelever og tidligere medlemmer som assistenter 



 

Unge solister 
Ved Fredericia Byorkesters seneste koncert medvirkede 
ikke mindre en syv unge mellem 13 og 25 år som solister. 
-Orkestret er meget glade for at have de unge med, for-
tæller formanden for Fredericia Byorkester, Anders Nør-
regaard, og tilføjer: 
-Måske kan de ikke så meget endnu, når de starter hos 
os, men til gengæld kan de ofte mere end os andre, når 
de forlader os igen, og det er dejligt på den måde at ople-
ve de unges udvikling på nært hold. 
Ved at give de dygtigste af de unge chancen som solister 
får orkestret også nogle prøvemæssige fordele. 
-På den måde har vi solisterne til alle prøverne i stedet 
for kun til generalprøven, forklarer Anders Nørregaard, 
og fortsætter: 

Gratis for instrumentalelever – uanset alder 
Alle amatørorkestre og –kor i Fredericia er samlet under 
den Kreative Aftenskoles hat, og hverken musikskoleele-
ver eller aftenskoleelever betaler for at være medlem af 
orkestre eller kor. 
Det er almindeligt, at mu-
sikskoler tilbyder deres 
elever gratis sammenspil, 
og der er også en del orke-
stre, som tilbyder musik-
skoleelever gratis eller me-
get billigt medlemskab, 
men det er ikke altid nok til 
at lokke de unge til. 
-Hos os har det stor betyd-
ning, at der er mange mu-
sikskolelærere, som er 
hjælpeinstruktører i orke-
strene, sådan at de kan ta-
ge de dygtigste af deres 
elever med. Så er der jo 
også en voksen, som ele-
verne kender i forvejen, 
forklarer Leif Urhøj, leder af 
Den Kreative Aftenskole i 
Fredericia. 
-Modellen er også en stor 
fordel for kor og orkestre, 
fordi en del medlemmer 
vælger at tage sang- eller 
instrumentalundervisning, 
netop fordi det ikke koster 
så meget mere end kun at 
synge i kor eller spille i or-
kester, mener Leif Urhøj. 

Arne Gaardsted Jørgensen, Den Kreative Skole i Fredericia 

Når musikskoleeleverne be-
gynder i Fredericia Byorke-
ster, kan de måske ikke så 
meget, men når de forlader 
det igen, kan de ofte mere 
end de gamle medlemmer 

-Og det er en fast tradition, 
at de af de unge, som forla-
der byen for at tage en vi-
deregående musikuddan-
nelse, vender tilbage til 
orkestret som assistenter 
til vores koncerter. 

Anders Nørregaard, formand 
for Fredericia Byorkester 

Leif Urhøj, leder af Den Kreati-
ve Aftenskole i Fredericia 


