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To Skolekoncertprojekter i Aalborg Kommune i 2020
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Projektets øvrige
samarbejdspartnere?
Hvem er de og hvad består
samarbejdet i?

Projektet henvender sig til skoleelever i 3, 4. og 5. klasse på folkeskoler i
Aalborg Kommune – projektet er IKKE betinget af valgfag som fx. musik,
kor eller lignende. Alle elever på de nævnte klassetrin medvirker.
Samarbejdspartnerne i dette projekt er hovedsageligt folkeskoler, hvis
elever medvirker i projektet. Deres rolle er, at stille en sal til rådighed hvor
koncerten kan foregå, samt at indøve materialet med børnene.
Derudover er Aalborg Kulturskole en samarbejdspartner, som hjælper
med den første kontakttagen til folkeskolerne.

Projektets målgruppe /
publikum?

Målgruppen er først og fremmest skoleeleverne. Dernæst elever fra
indskolingen, som skal overvære generalprøven. Og sidst men ikke mindst
forældre og pårørende, som kommer til koncerten om aftenen.
Vi forventer derfor en direkte berøringsflade på i alt 2.000 borgere med to
koncerter. Heraf er 800 af dem børn i alderen 6-12 år.

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

Nordkraft Big Band (herefter NBB) vil give skoleelever en kæmpe kulturel
oplevelse for livet! Helle Henning og Martin Granum, begge vindere af
Årets Danske Børnesang, har skrevet tekst og musik til nogle sange, som
skal synges af børn fra 3.-5. klasse, sammen med NBB. På den måde vil vi
engagere flere hundrede elever i den levende musik.
Vi vil lave to Skolekoncertprojekter i efteråret 2020.
Det primære formål er, at aktivere og engagere skolebørn i 3.-5. klasse i
musikken. De skal ikke bare høre en koncert – de skal være en del af
bigbandet og være med til at skabe koncerten. De skal gennem et
forberedelsesforløb lære om at øve, fordybe og dygtiggøre sig i musikken.
Det sekundære formål er at skabe synlighed og interesse for bigband- og
jazzmusik og sikre dennes udbredelse. Vi vil med projektet præsentere
eleverne og deres forældre for en musikgenre, som de formentlig ikke
møder af sig selv på div. medier. Derfor skal vi gøre en aktiv indsats for, at
præsentere dem for noget andet end det der er mainstream.

Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Vi ansøger om 100.000 kr. til gennemførelsen af to skolekoncertprojekter.
Egenfinansieringen er på 101.500 kr.
Projektet er bl.a. dyrt, da vi tager hele bigbandet ud på skolen og spiller
koncerterne i deres nærområde. Det giver eleverne en ekstraordinær
kulturoplevelse og gør projektet egnet til at komme rundt i hele Aalborg
Kommune.

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

August-November 2020
Hver skolekoncert består af en-to skolers 3.-5. klasse – altså ca. 250-350
elever pr. koncert. Skolerne vil blive tildelt node- og tekstmateriale, som
skal indøves i bl.a. musikundervisningen. Materialet kan også inddrages
andre kreative fag, hvor børnene fx. kan male billeder ud fra
sangteksterne og efterfølgende udstille dem til koncerten.
1-2 uger før koncerten vil dirigenten besøge skolerne, for at arbejde
materialet igennem med børnene og give dem nogle forberedende
instruktioner før koncerten og samarbejdet med bigbandet.
På selve koncertdagen, samles eleverne og deres lærere om formiddagen
og laver en generalprøve med dirigenten og bigbandets rytmegruppe
(trommer, bas, guitar og klaver). Her inviteres indskolingselever som
publikummer.
Om aftenen afholdes koncerten (2 x 30 minutter), hvor eleverne synger
sange sammen med NBB. Bigbandet vil desuden give nogle smagsprøver
på hvad et bigband er og hvilken slags musik de spiller. Alt dette, for at
give eleverne en endnu større musikoplevelse. Elevernes familie og
pårørende bliver naturligvis inviteret som publikummer til koncerten.

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Vi inviterer pressen til at overvære prøver og koncerter for at dække
historien om aktiveringen af de mange elever i musikken.
Projektet bliver evalueret af bigbandets driftsgruppe i samarbejde med
lærerne fra de medvirkende skoler.
Når koncerten er vel overstået, vil vi bede de respektive lærere om at
samle op på kommentarer, indtryk og lignende fra de medvirkende børn.
Vi vil også have en tilbagemelding fra lærerne ift. projektets
tilrettelæggelse, udvikling og arbejdsgang.

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Det samlede budget er 201.500 kr. Heraf forventer vi selv at kunne dække
mere end 50% af udgifterne.
Se i øvrigt budgetark.

Evt. andre relevante
oplysninger

Vi har siden 2013 spillet Skolekoncerter i Aalborg Kommune med stor
succes, men med lukningen af Kulturplaymakerpuljen ser vi os nødsaget til
at søge denne pulje for at kunne gennemføre Skolekoncerter.
Vi laver ligeledes Skolekoncertprojekter i samarbejde med hhv.
Mariagerfjord- og Jammerbugt Kommune i 2020.

