Undervisningstilbud

Din musikskole og Folkekirkens Kirkemusikskoler inviterer dig til at prøve
et rigtigt kirkeorgel…

I samarbejde med din musikskole inviterer Folkekirkens Kirkemusikskoler dig til at prøve et rigtigt
kirkeorgel i nærheden af, hvor du bor. En af kirkemusikskolens orgellærere vil demonstrere
instrumentet, og sammen med andre får du mulighed for at prøve at spille på orglet.

Orgelundervisning
Hvis orgelbesøget fanger din interesse, har du mulighed for at gå videre. Du kan få tilbud om:
x
x

sololektioner i kirkeorgel med en lokal orgellærer
holdundervisning ved en af kirkemusikskolens orgellærere

Her vil du bl.a.
konservatorierne.

blive

orienteret

om

uddannelsesmuligheder

på

kirkemusikskolerne

og

Orgelundervisningen skal ses som et supplement til din øvrige musikskoleundervisning.
Nedenstående tilmeldingsblanket skal afleveres til din musikskoleleder.
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TILMELDINGSBLANKET
Navn:_____________________________________________________
Adresse:___________________________________________________
Tlf.:_______________________________________________________
Jeg ønsker at tilmelde mig:

�
�

Sololektioner i kirkeorgel med lokal orgellærer
Holdundervisning ved én af kirkemusikskolens orgellærere

Afleveres til din musikskoleleder!
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VIDSTE DU AT
KIRKENS ORGEL ER
ET HELT ORKESTER?

Har du lyst til at prøve et
kirkeorgel?

En organist fortæller
Tatiana Kristensen er født og opvokset i Rusland. Nu studerer hun på Vestervig
Kirkemusikskole (PO III) og er ansat som organist i Mejdal Kirke ved Holstebro.
Herunder fortæller hun om sin baggrund og hvorfor hun spiller kirkeorgel:

Måske har du lagt mærke til den musik, der
bliver spillet i kirken. Måske har du også
undret dig over den særlige klang og tænkt
på, hvor lyden mon kommer fra?

Hvordan kom du til at spille orgel?
”Da jeg kom til Danmark for fem år siden, kunne jeg ikke et eneste ord på dansk, men jeg kunne
spille lidt klaver. Så det var godt at jeg fandt et arbejde, hvor jeg ikke skulle sige ret meget, men
bare spille. Men nu har jeg en organiststilling, hvor jeg skal snakke hele tiden, fordi jeg både har
kor, babysalmesang og medvirker til diverse arrangementer og konfirmandundervisning.”

Det er orglet – musikinstrumenternes
dronning – der kan lyde som et helt
orkester.
Orglet er nemlig et af de få instrumenter,
hvor man bruger både hænder og fødder,
når man spiller.

Hvorfor spiller du orgel?
”Orglet er et fantastisk instrument! Man lægger ikke så meget mærke til orgelmusik her i
Danmark, fordi man er vant til at høre det. Men for mig var det anderledes. Jeg var 11 år
gammel, da jeg hørte et orgel første gang på en tur til Skt. Petersborg. Det gjorde så stort
indtryk på mig, at det at blive organist har været min største drøm lige siden. Det er utroligt
fascinerende at kunne holde et helt orkester i ét håndgreb. Og når man bliver fortrolig med alle
orglets koblinger og knapper, får man nærmest samme fornemmelse, som hvis man styrede et
stort fly. Og uanset om man spiller svære eller meget enkle værker, så lyder det godt på orgel.”
Hvordan er det at gå på kirkemusikskole?
”Det er en rigtig god oplevelse. Vi får altid undervisning på et højt niveau uanset hvordan vores
eget niveau er. Der er rigtig dygtige lærere, som er gode til at have med mennesker at gøre
både i solo- og gruppeundervisning. Der er en god stemning og et godt forhold mellem lærere og
elever. Det er som at være en del af en stor familie. Når vi har problemer, finder
kirkemusikskolens kontor altid en løsning – der er ingen, der bliver overset.”

Hvad laver en kirkemusiker?
En kirkemusiker

Uddannelsesmuligheder
Projektet åbner for et uddannelsesforløb fra
den lokale musikskole til en kirkemusikskole
og videre til et musikkonservatorium. Der er
gode erhvervsmuligheder som kirkemusiker
- både under forløbet og efter man er
færdiguddannet.

x

spiller orgel til gudstjenester og kirkelige
handlinger

x

står for PR og presseomtaler i forbindelse
med koncerter

x

leder børne-, ungdoms- og voksenkor

x

organiserer koncerter for kor

x

arrangerer korture

x

forbereder korprøver

x

skriver musik for orgel og kor

x

arrangerer og spiller koncerter

x

øver dagligt

… og meget andet
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Er der nogen udfordringer, når man spiller orgel?
”Masser! Den første udfordring for mig var at få pedaler med. Mine fødder ville slet ikke det
samme som mit hoved. De levede deres eget liv og det var svært at få dem med. Men så er det
bare spørgsmål om at blive ved og ved. Og
så var der rytmisk musik. På den russiske
musikskole spillede jeg kun klassisk, så pop
og rock var fuldstændig ukendt for mig. Og
jeg troede aldrig jeg skulle komme til at
spille sådan noget - og så i kirken! - Det tog
sin tid at blive fortrolig med det, men
heldigvis tilbyder kirkemusikskolen også
undervisning i becifringsspil med nogle af de
bedste rytmiske kirkemusikere i landet.”
/Tatiana Kristensen

PS: Tatiana Kristensen har netop bestået
optagelsesprøven med mulighed for videre
uddannelse ved Vestjysk Musikkonservatorium i
Esbjerg.

