FAUST er Fyns bedste amatørorkester, er musikskoleleder Uffe Most og orkestrets administrator Jakob Larsen enige om

Odense, Fyn

Ungdomsorkestret bedre end amatørorkestrene
I Odense har musikskoleeleverne orkesterskole på flere niveauer, kammerorkester på musikskolen, det
regionale ungdomssymfoniorkester FAUST og …
Af Connie Wilhjelm
… og ikke mere.
- De amatørorkestre, der er på Fyn, er simpelthen ikke et
brugbart tilbud til de dygtige unge, som har spillet i
FAUST i nogle år, og som ikke skal videre med en professionel musikerkarriere, mener Uffe Most, som er leder af
Odense Musikskole.
-Tværtimod er det sådan, at orkestrene ganske ofte kontakter musikskolens MGK-elever og beder dem spille
med til koncerter mod betaling. Så kan man jo godt regne ud, at det ikke er relevant for de unge nogle år senere
at betale for at være medlem af orkestret og deltage i
det ugentlige prøvearbejde, påpeger Uffe Most.
På Fyn er orkesterarbejdet med musikskole-eleverne en
raket med mange trin og mange aktører. Hver musikskole har sine egne orkestre og sammenspilsgrupper, og de
fleste har også egen talentskole. Herudover har alle 10
fynske musikskoler slået sig sammen i ”Fyns 11. musikskole”, som administrerer dels de regionale talentskoler
for henholdsvis klassisk musik, rytmisk musik og folkemusik og dels et antal regionale kor og orkestre, herunder det klassiske flagskib, ungdomssymfoniorkestret
FAUST.
Orkesterrutine er vigtig
De fynske talentskoleelever kan forsætte deres musikalske udvikling på det regionale MGK-kursus, som er placeret direkte under Odense Musikskole. Hvis de spiller et
orkesterinstrument, er de som MGK-elever forpligtet til
at spille med i Odense Musikskole kammerorkester
HCAYSO (H.C. Andersen Youth Symphony Orchestra),
som også optager de dygtigste af musikskolens betalende elever samt elever, som enten ikke har et passende

sammenspilstilbud på deres egen musikskole, eller som
får privat undervisning og har brug for også at spille sammen med andre.
HCAYSO holder ugentlige prøver, og kun de bedste elever herfra kan være heldige også at få plads i FAUST, som
optager medlemmer fra hele Fyn.
-Hvis MGK-eleverne kunne vælge frit, er jeg sikker på at
mange af dem ville nøjes med at spille i FAUST, men jeg
mener, det er vigtigt, at de får den rutine, der kommer af
at spille i orkester hver uge, siger Uffe Most og fortsætter:
-Det påvirker jo også niveauet i FAUST i gunstig
retning. Helt bortset fra,
at FAUST har standardsymfoniorkesterbesætning, hvilket medfører, at der ikke er plads
til alle MGK-elever. Især
ikke til alle blæserne.
FAUST er Fyns bedste
I modsætning til Odense
Musikskoles
HCAYSO
øver FAUST kun seks
weekender om året, og

Øverst: Musikskoleleder
Uffe Most, Odense Musikskole
Nederst: Administrator for
FAUST Jakob Larsen

hertil kommer koncerterne.
- Det er, hvad medlemmerne kan overkomme sideløbende med skolegang og studier, mener orkestrets administrator Jakob Larsen, som dog godt kunne tænke sig, at
der var flere prøver, så man bedre kunne bevare kontinuiteten.
-Men det ville være skidt for HCAYSO, mener Uffe Most,
og han og Jakob Larsen er enige om, at det trods alt fungerer, som det er.
-FAUST er et rigtig godt orkester, hvor der også sidder
konservatorieelever og ret voksne unge, som ikke har
ambitioner om at blive musikere, men alligevel har et
niveau, der gør, at de ikke rigtigt har andre steder at gå
hen, forklarer Jakob Larsen, og understreger, at der på
ingen måde er krig mellem Odense Musikskole og deres
kammerorkester, HCAYSO, og det regionale, fynske ungdomssymfoniorkester FAUST.
Tværtimod gør man meget ud af at koordinere aktiviteterne mellem MGK i Odense Musikskole og de store orkestre under Fyns 11. Musikskole.
-Vi er tre ledere, som mødes nogle gange om året, hvor
vi forsøger at planlægge os fra, at eleverne skal være
flere steder på en gang, fortæller Uffe Most.
Unge og voksne har forskellige kulturer
Hverken Jakob Larsen eller Uffe Most har ambitioner om
at sende flest mulige fynske ungdomsmusikere videre til
de voksne amatørorkestre. Og det er ikke kun på grund
af de konkrete niveauforskelle på Fyn.
-Der er forskellig kultur i voksenorkestre og ungdomsorkestre, og det er forskellige måder at være sammen på.
Desuden holder mange unge under alle omstændigheder op i 25-30 års alderen fordi de har travlt med karriere og familie, så aldersgruppen mellem 25 og 50 år
mangler ofte helt, påpeger Jakob Larsen.
-Derfor er det nok bedre at satse på at lade orkestrene

leve og dø med de medlemmer, de nu har, og så etablere nye orkestre jævnligt, mener Uffe Most.
Fødekæden en udfordring
Af samme grund er både Uffe Most og Jakob Larsen mere optagede af at få udjævnet niveau-overgangene fra
almindelig musikskole til talentskole og videre til MGK.
-Der er ikke nær så mange elever på klassiske orkesterinstrumenter nu, som der var for bare fem år siden, så det
er en udfordring hele tiden at have nye klar til at blive
rykket op på næste trin, uden at niveauet dér falder, forklarer Uffe Most.
Amatørorkestrene må selv på banen
Udover at Jakob Larsen er administrator for FAUST er
han også trompetlærer på tre fynske musikskoler. Alligevel husker han ikke nogensinde at have modtaget informationsmateriale eller opfordringer til sine elever om at
blive medlemmer i de fynske amatørorkestre .
-Det må være orkestrenes opgave at gøre opmærksom
på sig selv, hvis de ønsker nye, unge medlemmer, mener
både han og Uffe Most. Og de to ledere vil gerne bringe
informationerne videre til de elever, som de vurderer,
kunne have gavn af dem.
-Jeg laver da også gerne links til lokale amatørorkestre
på musikskolens hjemmeside, hvis orkestre beder om
det, lover Uffe Most, som medgiver, at musikskolen nok
kunne blive bedre til at gøre eleverne opmærksomme på
mulighederne.
Opfordring til orkestre: Lav projekter
Til trods for, at Uffe Most ikke for alvor tror på, at amatørorkestre med en overvægt af medlemmer over 50 år
er et relevant tilbud til de unge, der forlader musikskolen med en stor musikalsk faglighed men uden ambitioner om at blive professionelle musikere, har han en op-

H.C. Andersen Youth Symphony Orchestra, HCAYSO, er
Odense Musikskoles flagskib.
Alle fynske MGK-elever på
klassiske orkesterinstrument
har pligt til at spille med i
orkestret hver uge

fordring til amatørorkestrene: Lav større projekter med
gæstemusikere mindst en gang om året, så både unge og
knap så unge kan opleve, hvad I står for.
-I virkeligheden er det mest aldersgruppen mellem 25 og
50 år, orkestrene skal have fat i. De vil måske gerne spille, men har ikke tid til eller mulighed for en ugentlig prøveaften. Derfor vil jeg foreslå, at orkestrene i stedet planlægger nogle projekter med de faste medlemmer som
grundstamme og mulighed for andre for at melde sig til
et projekt ad gangen. Et projekt varer måske kun en enkelt weekend, men det vil give mulighed for at lære orkestret at kende uden at være forpligtet på lang sigt, og det

Når de fynske talenter vokser
ud af FAUST, vokser de samtidig ud af amatørmusiklivet

kunne måske få nogle af projektdeltagerne til at melde
sig som faste medlemmer straks eller senere, forklarer
Uffe Most.
Odense Musikskole bidrager også gerne med relevante
elever:
-Hvis vi fik en invitation til sådan et projekt, ville jeg meget gerne finde en passende gruppe elever at sende afsted, og jeg kunne også godt forestille mig, at musikskolen ville sende en lønnet lærer med dem, tilføjer Uffe
Most.

