
 

Sønderborg, Sønderjylland 

Fælles planlægning og et andet repertoire 
Koncerter og projekter planlægges, så de unge kan nå at deltage i både aktiviteterne på musikskolen og i 
symfoniorkestret, og orkestrets repertoire tilrettelægges efter, at musikskoleeleverne kan spille det. 
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Af Connie Wilhjelm 
Det er den sønderjyske opskrift på, hvordan man kan få 
de dygtigste musikskoleelever til at spille med i det loka-
le amatørsymfoniorkester til trods for både aldersfor-
skelle og meget store afstande. 
-For mig er det ikke så vigtigt, hvor eleverne spiller, bare 
de spiller, er musikskoleleder i Sønderborg, Jan Øster-
gaards motto. 
- Om eleverne spiller i et af musikskolens orkestre, i den 
lokale garde, i Sønderjyllands AmatørSymfoniOrkester 
eller et femte sted er ikke afgørende, det vigtigste er, at 
de får brugt deres musikalske færdigheder. 
Det er en holdning, Sønderjyllands Amatør-Symfoni-
Orkester (SASO) har nydt godt af i nogle år, for ligesom 
mange andre amatørsymfoniorkestre har de svært ved 
at tiltrække nye medlemmer på et passende niveau.   
Mange musikskoleelever vælger ikke enten- eller, men 
både-og, og det kræver, at musikskolen og de pågælden-
de orkestre er indstillet på at samarbejde om, hvornår 
aktiviteter og koncerter skal finde sted.  
-Vi har fra begyndelsen af samarbejdet holdt nogle mø-
der, hvor vi blev enige om principperne i henholdsvis 
musikskolens og SASOs årshjul, og det resulterede blandt 
andet i, at orkestrets tradition for en stor koncert sidst i 
november blev ændret til en nytårskoncert i januar, som 
ikke kolliderede med musikskolens juletraditioner. Nu 
har vi årsplaner for både orkester og garderne hængen-
de på væggen, så vi ikke i årets løb kommer til at genere 

hinanden med nye aktiviteter samtidig med noget, andre 
allerede har planlagt, fortæller Jan Østergaard. 
 
Det helt rigtige spørgsmål 
-Det er lykkedes at få etableret et godt samarbejde, sy-
nes Claus Münchow, formand for SASO. 
-Jeg troede aldrig, det kunne blive til noget, for musik-
skolens strygerlærere virkede ikke, som om, de var inte-
resserede i et samarbejde, men en dag havde jeg held til 
at få stillet det helt rigtige spørgsmål på det helt rigtige 
tidspunkt, fortæller Claus Münchow. 
-Jeg havde en af musikskolens strygerlærere, Junior 
Ferreira, med hjemad i bilen efter en koncert, hvor han  
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havde assisteret, og han sagde direkte, at han ikke ville 
byde sine elever at spille i et amatørsymfoniorkester, 
husker Claus Münchow og fortsætter: 
-Heldigvis fik jeg spurgt hvorfor, og svaret var ” fordi de 
ikke ville kunne magte det repertoire, orkestret spiller”. 
-Hvad kan de så spille, spurgte jeg, og det blev start-
skuddet til, at vi satte os ned og fandt frem til nogle ting, 
som de dygtige elever både kan spille og få noget ud at 
være med til, fortæller Claus Münchow videre. 
For SASO har det betydet, at det sædvanlige amatøror-
kesterrepertoire med hele symfonier og vanskelige vær-
ker, som ikke alle orkestermedlemmer har teknik til at 
spille, er blevet skiftet ud med enkeltstående satser, ou-
verturer og underholdende numre hentet fra hele orke-
sterlitteraturen. De strygerlærere, som har elever med i 
orkestret er med til at vælge værkerne ud, og er der alli-
gevel enkelte passager, som er for vanskelige for musik-
skoleeleverne, eller andre orkestermedlemmer for den 
sags skyld, skrives stemmen lidt om til en lettere udgave. 
-På den måde kommer vi alle sammen til at spille noget, 
der faktisk lyder godt, og vi undgår at konkurrere direkte 
med det professionelle Sønderjyllands Symfoniorkester, 
der jo under alle omstændigheder spiller de store sym-
fonier bedre, end vi ville kunne, tilføjer Claus Münchow. 
 
Fælles kørsel 
I Sønderjylland er der langt mellem både amatørmusike-
re og orkestre, og orkester-medlemmerne skal være vil-
lige til at køre meget langt for at komme til den ugentli-
ge prøve. Nogle skal køre 20, 30 eller 50 km hver vej, og 
derfor har SASO valgt at holde nogle prøver som tidlige 
aftenprøver i Aabenraa kl. 18.30-21, mens andre holdes 
som lørdagsprøver kl. 10-16 i Sønderborg.  
-Det gør vi dels for at de, der har meget langt til Sønder-
borg, har en lang prøve at køre efter, og dels for at det 

ikke skal blive alt for sent for børnene. Desuden har vi 
god tradition for, at de, der har bil, tager andre orkester-
medlemmer med til prøverne, så musikskoleelevernes 
forældre behøver ikke sætte hele aftenen af blot for at 
køre deres børn til prøve, forklarer Claus Münchow. 
 
Det går op og ned 
Det er mest strygere, der kommer til SASO, for området 
har flere andre tilbud til blæsere på højt niveau. 
Tidligere sæsoner har der været op til 10-12 musikskole-
elever fra Sønderborg Musikskole med i SASO, men i 
øjeblikket er der ikke så mange. Musikskoleleder Jan 
Østergaard regner dog med, at tallet igen vil være for 
opadgående i løbet af få år. 
-Det kommer ofte lidt i klumper med, hvor mange elever 
vi har, der er dygtige nok til at spille i symfoniorkester, 
og lige nu har vi et hul, hvor en stor, god gruppe er rejst 
fra området, og næste ”kuld” lige skal have et par års 
erfaring mere, før det går, men vi har en håndfuld violin-
elever på 10-11 år, som udvikler sig vældig godt, så det 
skal nok komme, mener Jan Østergaard. 
En anden årsag er, at de MGK-elever, som tidligere har 
spillet med i SASO, ikke længere kan overkomme det. 
-Tidligere har nogle MGK-elever spillet med i SASO i 5-6 
år, altså også før de begyndte på MGK, men i denne sæ-
son ligger MGK-elevernes sammenspilsforpligtelse i nog-
le kammermusik-weekender sammen med MGK-
eleverne fra de øvrige afdelinger. Datoerne er ikke koor-
dineret med orkestrets aktiviteter, og der er grænser 
for, hvad de unge mennesker kan overkomme ved siden 
af skolearbejdet, især fordi alting hernede kræver ret 
meget transporttid, er Claus Münchow og Jan Øster-
gaard enige om. 
MGK-elevernes sammenspil skal dog evalueres i foråret 
2013 forud for næste sæson, og Jan Østergaard kan godt  
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forestille sig, at SASO kan indgå som det obligatoriske 
sammenspilstilbud til de elever, som går på klassisk linje 
på orkesterinstrumenter. 
 
Pizzafrokost og god stemning 
I SASO er flertallet af de voksne medlemmer i pensions-
alderen, mens gruppen mellem 25 og 50 år stort set ikke 
eksisterer. Alligevel lykkes det at få det sociale mellem 
voksne orkestermedlemmer og de unge fra musikskolen 
til at fungere. 
Ud over det musikalske samvær, kan SASO byde på hyg-
ge og for eksempel pizzafrokoster til de lange lørdags-
prøver. 
-Trods stor aldersforskel på medlemmerne er der altid 
en god stemning til vores prøver, og vi gør meget ud af 
hyggelige pauser. Til gengæld kan vi ikke rejse uden-
lands, som så mange andre. Dertil er aldersfordelingen 
for spredt og ønskerne til sådan en tur for forskellige, 
mener Claus Münchow. 
 
Studerende og tilflyttere 
Ud over samarbejdet med Sønderborg Musikskole, vil 
SASO også gerne have nye medlemmer på andre måder. 
-De fleste flytter herfra i 20-års alderen for at starte på 
en videregående uddannelse andre steder i landet. Men 

der er jo også nogle, som flytter den anden vej på grund 
af arbejde eller uddannelse, og dem vil vi gerne have fat 
i, forklarer Claus Münchow. 
-Syddansk Universitet har en afdeling i Sønderborg, hvor 
der selvfølgelig dels er danske studerende, men også en 
del udlændinge, som kun skal være her et år eller to, og 
dem kunne vi nok godt gøre noget mere for at få fat i, 
indrømmer Claus Münchow. 
Også større projekter kan være med til at tiltrække nye 
medlemmer. 
-Til efteråret skal vi holde en stor jubilæumskoncert i 
Alsion (stort kultur- og universitetscenter i Sønderborg, 
red.), og det vil forhåbentlig virke tiltrækkende på for 
eksempel tilflyttere, håber han. 
 
Fra Sønderborg og videre 
Hvordan de musikskoleelever, der forlader Sønderborg 
for at studere andre fag end musik, griber deres fortsatte 
musikliv an, ved Jan Østergaard ikke så meget om. 
-Vores ansvar er jo forbi, når de flytter, men hvis de spør-
ger, fortæller vi da om de orkestre, vi kender til dér, hvor 
de flytter hen, fortæller Jan Østergaard, men tilføjer: 
-Men vi kunne da nok blive bedre til at give dem det sid-
ste skub, så de også får gjort noget ved det. 


