Dansk Skoleforening for Sydslesvig
præsenterer

SKoleforeningens UnderholdningsoRKester
Tilmelding til optagelsesprøve

Sæson 2018‐2019

Hvad er SKURK?
Det sejeste orkester i Sydslesvig – naturligvis!
‐ Orkestret beskrives bedst som et ”underholdningsorkester”, der beskæftiger sig
med mange musikalske genre.
‐ Orkestret er for de mere erfarne unge musikere i Sydslesvig, som gerne ”vil lidt mere”.
‐ Det er her unge fra hele mindretallet mødes for at spille musik sammen.
Hvem kan spille med i SKURK?
‐ Nuværende elever i de danske skoler og gymnasier.
‐ Tidligere unge musikere fra de danske skoler og gymnasier samt voksne
musikere med tilknytning til mindretallet, som kan være med til at udgøre
den nødvendige ”lim” og faste basis i orkestret.
‐ Alle instrumentgrupper er velkomne, men vi optager hovedsagligt blæsere og
strygere.
SKURK er et supplement til det orkester, du i forvejen spiller i.
Optagelse i SKURK forudsætter, at du fortsat spiller i dit hjemlige orkester.

SKURK‐projekter 2010‐2018
‐ Koncerter i professionelle rammer i Sydslesvig og i Danmark
‐ Workshop med Ungdomssymfoniorkestret FAUST
‐ Udveksling med Orkesterefterskolen i Holstebro
‐ Samarbejde med ungdomskor og professionelle sangere
‐ Musicalopsætningen af ”Pinocchio”
‐ Medvirken ved markeringen af 60‐året for København‐Bonn erklæringerne i
Berlin. Herunder en skolekoncert samt en koncert i de Nordiske Ambassader
‐ Koncert i Eutin ved Landes Gartenschau i forbindelse LKJ Jugend‐Kulturfest 2016

Orkesterprojektets formål:
‐ at styrke unge instrumentalister fra 12 år* i de danske skoler i Sydslesvig
‐ at styrke interessen for musik og musikteater generelt
‐ at styrke elevernes personlige og sociale udvikling
‐ at fungere som overbygning på det orkesterarbejde som foregår i Skoleforeningens regi
og dermed udgøre endnu et led i den musikalske fødekæde
‐ at styrke det danske mindretal generelt
(* yngre elever kan optages på dispensation).

Optagelseskrav
Du skal først og fremmest have lyst til mere musik! SKURK er ikke kun for de
sydslesvigske ”supertalenter”, men også for dig som er øvet i at spille et instrument
og som gerne vil møde andre børn og unge gennem musikken. Måske spiller du et
sjældent instrument og kender ikke så mange andre, der spiller det samme som dig.
Måske har du bare lyst til nye udfordringer.
Du skal være parat til at afsætte 8‐10 lørdage årligt til prøver samt tid til
generalprøve og koncerter. Det kan betyde, at du må vælge andre ting fra.
Med de forholdsvis få prøver vi har til rådighed, er vi nødt til at stille særlige krav til
fremmøde. Du skal være indstillet på at forberede dig grundigt til prøverne
hjemmefra og du skal være en erfaren nodelæser.
Hvad koster det at være med i SKURK?
Der betales et årligt materialegebyr på 15 euro. Der er mødepligt til samtlige prøver
og koncerter og vi forventer et stort engagement!

Prøvespil
Alle interesserede kan aflægge prøvespil. Her lægger vi vægt på klang, melodisk‐ og
rytmisk forståelse samt musikalsk og personligt udtryk. Det er en stor udfordring at
stille op til prøvespil, men har man først overvundet denne situation, er man parat til
mange flere udfordringer!
Prøven foregår lørdag den 15. september i en afslappet atmosfære på Christian
Paulsen Skolen i Flensborg med både bundne og selvvalgte opgaver. Når du vælger
dit selvvalgte stykke, er det ikke sværhedsgraden, som er det vigtigste. Vælg noget
du er tryg ved og som du kan spille rigtig godt – uanset hvor længe du har spillet og
på hvilket niveau.
Ved optagelsesprøven vil vi gerne høre:
‐ et selvvalgt stykke (3‐5 min. varighed) *
‐ en skala efter eget valg. Spilles legato og staccato i to oktaver
‐ et uddrag af en orkesterstemme, som sendes til dig en uge før
optagelsesprøven
‐ du høres i dur/mol akkordhøring samt i rytmeimitation (efterklap af rytme)
(det må gerne være med klaver‐ eller CD‐akkompagnement. Man sørger selv for evt.
akkompagnatør).
Prøveforløb
Alle prøver foregår på Christian Paulsen Skolen i Flensborg, lørdage kl. 10.00‐15.00.

Forventede datoer for sæsonen 2018/2019:
2018: 22. september, 27. oktober, 17. november, 8. december.
2019: 19. januar, 23.‐24. februar (øve‐weekend), 23. marts, 4. maj, 15. juni, 21. juni
Desuden:

9. april – Børnehavekoncerter
22. juni – Sommerkoncert på APM

Orkestret ledes af
Bente Stenger, som er diplomuddannet
klarinettist fra det Fynske Musikkonservatorium.
Hun er bl.a. modtager af Martin Andersen legatet
som muliggjorde videre studier i Paris. Sammen
med Ensemble Fyn blev hun kåret som
”Årets Fynske Musiknavn 2002”.
Bente blev som medlem af Embla Trio prisvinder
ved DR P2 Kammermusikkonkurrence i 2004.
Bente har siden 2007 været ansat ved Dansk
Skoleforening, hvor hun underviser i klarinet og
saxofon og leder Frederiksstad Orkestret. Bente
arrangerede og dirigerede musikken til
Skoleforeningens opsætninger af
”Snedronningen” i 2008, ”Peter Pan” i 2010 og
”Pinocchio” i 2013. Bente modtog Slesvig Ligaens
hæderslegat i 2011. Bente spiller desuden
baryton‐saxofon i Jazzcoast Orchestra.
Tilmelding til prøvespil den 15. september 2018:
For at tilmelde dig prøvespillet, skal du udfylde den vedlagte tilmeldingsblanket og sende
den, så vi modtager den senest fredag den 7. september 2018, eller sende den pr. mail til
bentestenger@arcor.de
Blanketten sendes til:
Hans Helgesen‐Skolen
Schleswigerstr. 23, 25840 Friedrichstadt
Att. SKURK
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Bente Stenger:
Telf. 04881‐936811 eller ved at skrive til e.mail: bentestenger@arcor.de
Du modtager besked med posten om dit spilletidspunkt samt din bundne opgave.
Vi glæder os til at se dig til prøvespil!

SKURK
Tilmelding til prøvespil lørdag den 15. september 2018
Navn
Adresse

E. mail

Telefon

Mobil

Alder
Instrument
Har spillet antal år
Modtager undervisning hos
Spiller i orkester

Dato og underskrift:

Hjemmets underskrift:

