
Klokken Program (fælles)
10:00 Oplæg ved Maria Steno: Kommunikationsrådgiver

Oplæg og inspiration til arbejdet med den strategiske og politiske kommunikation.
Vi arbejder på tværs af skolerne om at skabe og formidle en god fortællingen, der passer til  
projektets mange målgrupper. Derudover identificerer vi de kanaler, der er til rådighed og finder 
nye kommunikationsanledninger sammen. 

Processen afsluttes med at bygge et årshjul for OrkesterMesters kommunikation i jeres kommune 
for den sidste tid i projektet. 

12:30 Frokost

Klokken Program (kun for ledere)
13:30 Oplæg ved Maria Steno, kommunikationsrådgiver

Hvordan sikrer vi, at Orkester Mester kan fortsætte lokalt, når projektmidlerne udløber? Vi 
drøfter, hvordan de deltagende skoler gennem samarbejde og dialog med beslutningstagere kan 
sikre kommunal finansiering af samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen. 
Hvad skal der til for at få politisk opmærksomhed og forvaltningsmæssigt ejerskab til projektet,  
og hvordan hænger det bedst sammen med de kommunale målsætninger?

Maria Steno guider os igennem med en kombination af oplæg og konkret sparring på jeres prak-
tiske og politiske vilkår. Inden netværksmødet svarer deltagerne på fem spørgsmål som udgang-
spunkt for tilrettelæggelsen af forløbet og sparringen til den enkelte skole.

14:30 Efter oplæg er der mulighed for 10 min sparring med hvert projekt

Klokken Program (kun for undervisere)
13.30 Oplæg ved John Kristensen: Komponist og arrangør

Vi gennemgår repertoiret for OrkesterMesterFester 2023. Hvilke overvejelser er der gjort med  
arrangementerne. Hvordan benyttes materialet med de skalerede stemmer, og hvilken forvent-
ning har vi til elevernes arbejde med musikken.

Underviserne bedes have gennemgået materialet forinden. Og alle ønsker og behov til alterna-
tive stemmer o. Lign. skal præsenteres her, så vi i fællesskab kan sikre den bedste løsning for alle 
deltagerne i projektet. 
 

14.30 Kaffepause: Kaffe & Kage
15.00 Oplæg ved Jesper Juul Windahl: Dirigent og basunist. Professor ved Det Kgl. Danske  

Musikkonservatorium

Her sætter vi fokus på, hvordan bliver værkerne indstuderes sammen med symfoniorkestret til 
festerne. Hvilke termer bruger Jesper på dagen, og hvilke forventninger er der til eleverne.

Klokken Program (fælles)
16:00 Tak for i dag 


