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UGE 41
Workshops ...

... alle dage kl. 15.45 til 19.00
 

Forældre er velkommen fra kl. 18.30
 

Husk lidt at spise og drikke

Det er amerikansk. Det er funky. 
Det er soul. 
Det er sangen ”Use Me” af soulsangeren
Bill Withers. Vi skal tilbage til de brune
70’ere, hvor bukserne var brede og
guitarsoloerne lange. Vi skruer
musikken op til høje funky temperaturer
og spiller svedig amerikansk 70’er soul. 
Er du sanger, pianist eller guitarist? Så
er du velkommen, uanset om du er
begynder eller øvet. Vi glæder os!

Lærere: Søren, Thea, Safir

Svedig amerikansk
Svedig amerikansk
Svedig amerikansk      

70'er soul70'er soul70'er soul

Mandag 11. oktober kl. 15.45-19.00
Musikskolen afd. Haslev, Præstevænget 23

Dyk ned i surf-rock i bølger af rumklang og sjove
temaer.
Vi tager en tur tilbage i tiden til 60'ernes USA. Vi skal
skrue ned for bas og op for treble og fuld rumklang på
guitarforstærkerne. Catchy tromme beats og sjove
temaer for alle instrumenter. 
Vi tager udgangspunkt i Vamp Camp, et af temaerne fra
gruppen The Ventures. 
Vi arbejder med tema præsentation. Sound på
instrumenterne, sammenspil og improvisation. 
Alle er kan være med.

Lærere: Sara, Svend

SURF-ROCKSURF-ROCK

Mandag 11. oktober kl. 15.45-19.00
Musikskolen afd. Faxe, Gammel Strandvej 12
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Ved denne workshop skal vi en tur til New

Orleans og lære det herlige stykke musik ”Joe

Averys 2nd Line”. En oplagt aktivitet for især

blæsere og trommeslagere, men alle slags

instrumentalister er velkomne til at være

ingredienser i denne ”musikalske gumbo” –

velsmagende og tilpas krydret uden at være for

stærk for nogen.

Lærere: Kristoffer, Svend, Tao

JOE AVERYS 2ND LINE

Tirsdag 12. oktober kl. 15.45-19.00

Musikskolen afd. Faxe, Gammel Strandvej 12
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Kom med på en rejse tilbage i tiden til det
16. århundrede, hvor vi stifter bekendtskab
med den italienske folkemusik Bergmask. 
En munter, humoristisk og rytmisk musik fra
Norditalien, som spreder livsglæde og
energi. Musik som i sin enkle akkordstruktur
(C-F-G-C) giver plads til virtuose
improvisationer, men også musik hvor alle
kan være med til. 
Alle instrumenter er velkomne.
Lærere: Thea, Sara, Søren

Italiensk livsglæde

Tirsdag 12. oktober kl. 15.45-19.00
Musikskolen afd. Haslev, Præstøvej 23
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DISSE 4 DAGE ER AL INSTRUMENTAL
UNDERVISNING ERSTATTET AF WORKSHOPS

WORKSHOPS ER FOR ALLE INSTRUMENT-,
SANG- OG SAMMENSPILSELEVER



Om du aldrig har spillet i et band før, eller har dit eget band hjemme i
kælderen, så er det på tide at få pudset dine bandskills af.

For at så mange som muligt kan være med, bliver der 2 afdelinger:
Hold A fra kl. 15.45-17.15 og Hold B fra kl. 17.15-18.45. Begge afdelinger
sluttes af med at eleverne spiller for hinanden (de sidste 15 min.)

Kl. 18.45- 19.00 vil der være mulighed for forældre at stille spørgsmål. 
Tal med din lærer om du skal komme på hold A eller hold B

Lærere: Thomas, Safir, Kristoffer

BANDBANDDAGDAG på Faxe Musikskole

Lær andre, der spiller, at kende. Find din nye bassist, guitarist,
sanger, blæser, trommeslager eller pianist til det band, du endnu
ikke ved du vil starte, eller bare kom og hav det sjovt sammen
med andre der elsker musik. Vi skal spille gode numre. Numre
der også vil blive brugt på Musikskolens kommende jamsessions. 

Onsdag 13. oktober kl. 15.45-19.00 - Musikskolen afd. Haslev, Præstøvej 23
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Kom og deltag i en eventyrlig eftermiddag, hvor
temaet er Harry Potter. Denne workshop tager
hensyn til elever på alle niveauer, så kom glad og
vær med til at spille den magiske musik. 
Instrumenter: Akustisk guitar og klaver

Lærere: Marcus, Lene, Søren, Thea

Onsdag 13. oktober kl. 15.45-19.00
Musikskolen afd. Faxe, Gammel Strandvej 12
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Kom og vær med, når vi spiller en smuk
vals af komponisten Dimitri
Shostakovich (Walz no.2) - en af de store
komponister fra det 20. århundrede. 
Shostakovich-workshoppen er for dig,
der har spillet nogle år på klaver, violin,
tværfløjte, kontrabas, accordeon, ukulele
eller guitar. Vi glæder os til at spille med
dig.

Lærere: Anne Marie, Lene, Marcus, Pia

Torsdag 14. oktober kl. 15.45-19.00
Musikskolen afd. Faxe, Gl. Strandvej 12

SHOSTAKOVICHSHOSTAKOVICH  
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Vi runder Fællesuge 41 af med en herlig jamsession,
hvor alle kan støde til. Vi spiller sammen i en uformel
ramme og hygger os på scenen i Salen. 
Musikskoleelevgruppen ”FM Enterprise” vil facilitere
den gode stemning, spille med og føre an med vores
skønne jam-kultur i Faxe Musikskole. Det er ikke så
vigtigt, hvad du kan eller om du spiller med. Det
vigtigste er musikalske oplevelser og fællesskabet
omkring musikken.

Torsdag 14. oktober kl. 15.45-19.00 - Musikskolen afd. Haslev, Præstøvej 23
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Lærere: Tao, Kristoffer


