MGK Nord
Årsrapport
2019

MGK Nord
Aalborg Kulturskole • Nordkraft • Teglgaards Plads 1 • 9000 Aalborg
Tlf.: 99314141
Mail: kulturskolen@aalborg.dk
CVR : 29189420
P nr.: 1003385061

Indholdsfortegnelse

Indhold

2

Side

Det formelle grundlag

3

Formål

3

Vision

3

Ledelsesberetning

4

Målopfyldelse for MGK Nord

5

Nøgletal

9

Året på MGK Nord

10

MGK Nord – repræsentantskabet

12

Links

14

Opgaver og målopfyldelse

Det formelle grundlag
MGK Nord er et af landets 8 regionale MGK centre og drives efter
’Lov om musik’, de fælles kursusfaglige retningslinjer for musikalske
grundkurser, vedtægter for Aalborg Kulturskole samt rammeaftalen
mellem Aalborg Kommune/Aalborg Kulturskole og
Statens Kunstfond.
Formål
MGK Nords formål er:
• at uddanne musikudøvere, som kan deltage i og stimulere
det lokale og regionale musikliv
• at forberede elever til optagelse på en videregående
musikuddannelse
• at indgå som et væsentligt element i den musikalske fødekæde.
Vision
Vores visioner er:
• at MGK Nord fremstår og virker som dynamisk og kompetent
kraftcenter for hele den nordjyske region
• at varetage og udvikle undervisningen af unge musiktalenter i
samarbejde med regionens musikskoler og andre relevante
samarbejdspartnere.
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Ledelsesberetning
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Generelle bemærkninger
2019 har været et godt år for MGK Nord. De 40 studiepladser den nuværende økonomiske ramme giver
mulighed for bliver udnyttet til fulde, takket være det store og meget kvalificerede ansøgerfelt.
Igen i 2019 var der flest fra Aalborg kommune blandt de 51 ansøgere. Herudover var der ansøgere fra
stort set hele regionen. De seneste par år har ansøgerne været mere kvalificerede end tidligere.
1/3 af ansøgerne søgte ind på klassisk linje, 2/3 på rytmisk linje. Ud af disse var der 7 ansøgere til
produktionslinje.
Ansøgere til MGK Nord har i år i gennemsnit fået 9,6 i karakter. Det er en lille stigning i forhold til sidste
år (9,5) og ligger over landsgennemsnittet for ansøgere til MGK i 2019. Ansøgere til MGK Nord har med
andre ord et højt og solidt indgangsniveau.
På grund af den nuværende ressourcetildeling må MGK Nord desværre afvise relativt mange
kvalificerede elever. Det er fortsat ledelsens vurdering, at den nationale ressourcetildeling bør
genovervejes, især fordi MGK Nord udfylder en væsentlig rolle som regionens eneste tilbud til
målgruppen. Dette er endnu vigtigere på den klassiske linje, hvor MGK Nord er det højeste niveau for
undervisning inden for det klassiske område i hele regionen.
Udover den faste ugentlige undervisning har der året igennem været afviklet en lang række
koncerter, koncertturnéer, projekter mv., der alle understøtter MGKs formål.
I 2019 har koordinatorerne fortsat det vigtige arbejde med at udvikle og styrke de sociale rammer for
eleverne, så alle oplever at være en del af et MGK-miljø og MGK-fællesskab.
Hvor det er muligt, er undervisning placeret decentralt for at understøtte den regionale forankring af
MGK.
Aalborg Talentakademi samler Aalborg Kulturskoles grundkurser (MGK, BGK og TGK) under samme
paraply i kulturskolen, og akademiet kan derved fokusere på initiativer og indholdsmæssige synergier
for og med eleverne. Et godt eksempel herpå er arbejdet med teaterkoncerten i efterårssemestret med
elevernes egenproducerede musik og forestillinger på Teater Nordkraft. MGK spiller en væsentlig rolle
i dette projekt, idet al musik er komponeret og arrangeret af MGK-elever under kyndig instruktion af
arrangør/komponist Jesper Riis, og med instruktion af Teater Nordkrafts professionelle ensemble.
Tendensen er fortsat, at få elever falder fra i årets løb, hvilket uden tvivl skyldes et stort fokus på
elevernes trivsel og miljø.
Over halvdelen af dimittenderne bliver optaget på en videregående musikuddannelse umiddelbart
efter afsluttet MGK – og hertil kommer yderligere en del, der optages årets efter.
I det følgende gennemgås målopfyldelse for MGK Nord, nøgletal, året på MGK Nord, samt årsregnskab.

Jan Jacobsen
Kulturskoleleder
Leder af MGK Nord

Rekruttering og
talentudvikling
Mål 1.1.
At være i kontinuerlig og
levende dialog med alle de
nordjyske musik- og kulturskolers talentklasser.

Målopfyldelse
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MGK-koordinatorerne var igennem hele året i kontakt med talentklassekoordinatorer på alle regionens kulturskoler angående
samarbejdsprojekter. Projekterne foregik dels på MGK og dels
decentralt på kulturskolerne.
I forbindelse med MGK-turnéen i 2019 spillede MGK-elever og
talentklasse-elever fra hele regionen for hinanden ved store
fælleskoncerter.
MGK-elever underviste talentklasse-elever ved den årlige talentklasse-weekend i Region Nordjylland, der afsluttes med en
MGK-koncert.

Mål 1.2.
At samarbejde med andre
musikmiljøer for unge talenter
end musik- og kulturskolernes.

I 2019 holdte MGK-koordinatorer og udvalgte MGK-elever fællestimer på regionens gymnasier og efterskoler. Ved disse fællestimer
var information om MGK og optagelsesprøven en væsentlig del.
Vi oprettede igen i 2019 et undervisningstilbud for MGK-ansøgere
med et højt niveau, som ikke fik plads på MGK.
På dette tilbud bliver eleverne tilbudt hovedfag og sammenspil, så
de får mulighed for at møde hinanden og indgå i et socialt miljø.
Dette gør det samtidig lettere for os at holde dem tæt på MGK.

Mål 1.3.
At eleverne bliver rollemodeller
for almindelige musikskoleelever.

MGK-elever deltog og indgik i en række musikskolekoncerter og
projekter.
MGK’erne indgik også i 2019 i ensembler i regionen, blandt andet
sammen med dygtige musikskoleelever.
Vi havde enkelte forløb, hvor en MGK-elev var mentor for en
talentelev. Dette viste sig at være givende for talenteleverne, hvorfor vi ønsker at udvide dette tilbud.
Fra sæson 19/20 har alle talentelever - fra spire til MGK - enkelte
gange mødtes i faglige fællesskaber på særlige fagdage.
Eksempelvis har vi haft fælles klaverfagdag og fælles blæserfagdag med Aalborg Kulturskole.
MGK-eleverne fungerer ved disse lejligheder som stor inspiration
for de yngre elever, hvilket styrker fødekæden. Dette arbejde
udvides i sæson 20/21.

Undervisningsvirksomhed
Mål 2.1.
At undervise kompetent,
aktuelt og relevant.

Målopfyldelse
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MGK Nord er i tæt dialog med de danske konservatorier og
konstant opdateret på deres studieændringer, samt aktuelle fokusområder. Derfor er det muligt for os at forberede eleverne til
konservatoriestudierne ved at tone dagligdagen på MGK, så den
matcher det konservatorieliv eleverne kommer til at møde.
Som et eksempel på dialog kan nævnes, at repræsentanter fra
konservatoriet i 2019 blev inviteret med til vores MGK-lærermøder.
På lærermøder koordinerer lærerne undervisningen i fællesskab.
På den måde kan vi eksempelvis bedre understøtte bestemte
områder hos den enkelte elev på tværs af fag.
Vi sikrer, at lærerteamet omkring MGK har en stor
faglighed, samt en betydelig udøvende karriere ved siden af MGK.
I 2019 havde både den rytmiske og klassiske linje gæstelærere,
som er markante profiler inden for deres felt.

Mål 2.2.
At afsøge muligheder for nye
undervisningsformer.

Det tværfaglige arbejde var i 2019 en stor del af den ugentlige
undervisning. Men også projekter af længerevarende karakter bød
på tværfagligt arbejde. Dette var med til at skabe nye vinkler på
elevernes læring med hensyn til det skabende og det udøvende.
Eksempelvis kombinerede den rytmiske linje i sammenspil
komposition med fagene rytmisk teori/hørelære og studieindspilning.
Den klassiske linje arbejdede med fællestime, kammermusik og
langsigtede orkesterprojekter, blandt andet i samarbejde med
MGK-Ø.
I vores årlige fællesprojekt på talentakademiet skrev MGK-elever
musik i samarbejde med BGK- og TGK-elever
I flexfag skrev rytmiske MGK’ere og e-musik-elever en sammenhængende rytmisk symfoni på 30 minutter, hvor musikken blev
skrevet ud fra en tidslinje/spændingskurve.
Derudover afholdte vi rytmiske kapelmesterkoncertaftener, hvor
der blev givet feedback fra underviserne.

Mål 2.3.
At sikre dialog og input fra
eleverne

Både den rytmiske og den klassiske linje afholdte løbende både
individuelle og gruppevise samtaler med eleverne.
Klassisk linje afholdte således elevmøder under overskriften
”klassens time”, hvor der eksempelvis blev talt om trivsel,
undervisning og evaluering af projekter.
Elevernes feedback er vigtig i vores bestræbelser på hele tiden at
optimere MGK Nord. Eksempelvis blev indholdet i projektugerne i
2019 delsvist fastlagt på baggrund af elev-feedback.

Profilering og synliggørelse, herunder
eksternt samarbejde

Målopfyldelse
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Vi har de seneste år haft et stigende antal ansøgere til MGK Nord.

Mål 3.1.
At være det naturlige valg for
alle unge musikalske talenter i
regionen.

Vi bestræber os på at give MGK’erne de bedste rammer for at
udvikle deres talent, dels ved højt kvalificeret undervisning, og dels
ved at give plads til mangfoldighed og forskelligheder, så eleverne
får plads til deres talent i et fællesskab med andre.
Stor fleksibilitet i skemalægningen er også vigtig for, at MGK Nord
bliver det naturlige valg for de unge musikalske talenter i regionen,
da vi dækker at stort geografisk område.
Vi har stor bevidsthed om fødekæden og MGK’s vigtige rolle i at
skabe den regionale fødekæde.
MGK er meget synlige på den nordjyske scene. Vi er stolte af at
være MGK’ere og bidrager positivt til den gode fortælling om MGK.

Mål 3.2.
At være kendt i hele regionen
hos unge på musik og
kulturskoler mv.

I 2019 var vi rundt i hele regionen flere gange i forbindelse med
koncerter, turné, skolebesøg m.m. som en del af vores PR-strategi.
Vi benyttede i vid udstrækning sociale medier. Derudover
lancerede vi en ny opdateret hjemmeside i efteråret 2019.
Den første lørdag i januar inviterede vi sædvanen tro til åbent hus
med lærer/elev-koncert og åben undervisning for aspirerende
elever.
Vi optrådte flere gange på regionalt tv, og benyttede plakater og
flyers for at øge synligheden i hele regionen.
I 2019 samarbejdede MGK Nord blandt andet med ’Lydkanten’, som
er en nordjysk musikplatform drevet af det regionale spillested
’Det Musiske Hus’ i Frederikshavn, ’Urban Sound Collective’, der
er et musiker/producer kollektiv, ’Band Battle’ og flere nordjyske
kirker.

3.3.
At indgå i relevante netværk i
regionens musikliv.

MGK-elever medvirkede desuden i det regionale bigband
’Nordkraft Bigband’, ’Aalborg Symfoniorkester’, ’Teater Nordkraft’,
’Det Hem’lige Teater’, ’Skansespillet’, ’Hjørring Sommerspil’ m.m.
MGK Nord deltager aktivt i dialogen om det rytmiske musikliv i
KORMA1, der i 2019 blev oprettet af Aalborg Kommune,

1

Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg

Ledelse, organisation
og opgaveløsning
Mål 4.1.
At MGK Nord ledes og
administreres professionelt og
effektivt i samarbejde med
relevante partnere.

Målopfyldelse
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MGK Nord havde i 2019 40 elever fordelt på 3 linjer: klassisk, rytmisk
og produktionslinjen.
MGK-ledere og MGK-koordinatorer holdte løbende evaluerings- og
planlægningsmøder for at sikre udvikling og nye strategier.
Vi afholdte års- og afgangsprøver for at sikre, at eleverne opnår det
høje faglige niveau som konservatorierne kræver.

Mål 4.2.
At sikre og udvikle samarbejdet
med alle regionens musik- og
kulturskoler mv. ved oprettelse
af et repræsentantskab.

MGK Nord indgik i dialog med alle regionens musik- og kulturskoler
via møder i samrådet ’Kulturskoler i Nordjylland’ (’KiN’).
Vi samarbejdede med regionens talentklassekoordinatorer og
ledere fra musik- og kulturskolerne om forskellige aktiviteter.
Vi afholdte møde med repræsentantskabet for at drøfte udvikling
og aktiviteter på MGK med udgangspunkt i ’MGK Årsrapporten’.
Repræsentantskabet er åbent for alle interessenter og samarbejdspartnere, og består af:

Mål 4.3.
At indgå aktivt i MGK Danmark
mv.

•

MGK-leder

•

Afdelingsleder fra Aalborg Kulturskole

•

1 repræsentant fra alle regionens øvrige musik- og
kulturskoler

•

1 repræsentant fra Det Jyske Musikkonservatorium
(Aalborg afdelingen)

•

1 repræsentant fra Aalborg Universitets musikuddannelser

•

1 repræsentant fra de regionale gymnasiers musiklinjer

•

1 repræsentant fra en efterskole i regionen med særlig
musikprofil

•

1 repræsentant fra Aalborg Symfoniorkester

•

1 repræsentant fra Nordkraft Bigband

•

1 repræsentant fra Musikkens Hus

•

2 – 4 repræsentanter fra regionens musikliv og/eller
koncertarrangører (spillersteder, festivaler)

•

2 MGK koordinatorer

•

1 elevrepræsentant

MGK Nord indgår aktivt på ledelsesniveau i MGK lederkredsen
(MGK Danmark). Her sikres dialog og sparring imellem de 8 MGK
centre, faste årlige møder med ’MUR’, nationale tiltag og aktiviteter
for MGK-området, samt drift af det nationale optagelsessite
www.musikalskgrundkursus.dk

2019

Nøgletal

* Kursister på orlov og kursister overført til andet MGK medregnes ikke i opgørelsen af ophørte kursister.
** Angiv antal kendt henholdsvis forventet for de pågældende år, idet tallet her alene skal omfatte de elever på
MGK-kurset, som ophører det aktuelle år. Musikfaglig videregående uddannelser includerer her konservatorier.
Musikhøjskoler henregnes her ikke til videregående musikfaglige uddannelser.
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2019

Året på MGK Nord / forår
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• Informationsmøde for nye ansøgere
• Åbent Hus - MGK-Nord
• Klassisk MGK-koncert i AKKC - ’Visionsdag’ i
Aalborg Kommune.
• Elever til optagelesprøver på konservatorier
• PR-koncerter og fællestime:
Aalborghus Gymnasium.
Fjerritslev Gymnasium, Hjørring Gymnasium
• Prøver til klassisk orkesterprojekt - med MGK Ø.
• Koncert ved KL’s ’Børn & Unge Topmøde’ i AKKC
• PR-kampagne - Facebook, flyers og plakater.

J
a
n

• Studieindspilning ved Rasmus Birk
• Klassisk orkesterprojekt med MGK Ø og
dirigenten Bruno Campo. Koncerter i Aarhus og
Utzon Center, Aalborg.

F
e
b

• Koncert ved Talentklasseweekend i Region
Nordjylland i Vesthimmerlands Musikhus.
• Projektuge om Tysk Romantik
• Sangmasterclass med Jens Krogsgaard og
klavermasterclass med Martin Lysholm Jepsen
• Temakoncert med romantisk musik på Aalborg
Kulturskole
• MGK-stævne med gæstelærer (SP, Helle Hansen,
Niclas Knudsen).
• Koncert til Kulturskolefestival i Nordkraft med
gæstelærer
• Optagelesprøver på MGK-Nord.
• MGK-lærermøde

M
a
r

• SSB-projekt med Carsten Kær og bandet
STREJF
• Studietur til Berlin.

A
p
r

• Temakoncert med fransk musik i Vor Frue Kirke
• Koncert på Skråen.
• Temakoncert med fransk musik i Vester Hassing
Kirke
• Intern koncert som forberedelse til årsprøver
• MGK-lærermøde

• Års- og afgangsprøver.
• Klassisk koncert.
• MGK-afslutning: dimission, koncert og
bevisoverrækkelse.
• Repræsentantskabsmøde.

M
a
j
J
u
n

2019

A
u
g

S
e
p

O
k
t

N
o
v

D
e
c

Året på MGK Nord / efterår

• Opstartsdag med oplæg fra koordinatorer og
sociale aktiviteter.
• Jesper Riis er musikansvarlig for musikken til
Talentakademiets teaterkoncert. Han skriver/
arrangerer musikken og øver med elever. Alle
rytmiske og e-musikelever medvirker.

• Projektuge med ny musikprojektuge sammenspil med Athelas Sinfonietta og koncert
ved Open Days Festival i Utzon Center.
• Jesper Riis er musikansvarlig for musikken til
Talentakademiets teaterkoncert. Han skriver/
arrangerer musikken og øver med elever. Alle
rytmiske og e-musikelever medvirker.
• MGK-lærermøde
• Jesper Riis er musikansvarlig for mutikken til
Talentakademiets teaterkoncert. Han skriver/
arrangerer musikken og øver med elever. Alle
rytmiske og e-musikelever medvirker.
• Fællestime: masterclass med Maria Eshpai.
• Klaverkonkurrencen Pianister i Nord med deltagelse af alle klaverhovedfagselever fra klassisk
MGK.
• Koncert ved Kulturskolens Dag i Musikkens Hus.
• MGK Turné med koncerter på gymnasier og
musikskoler i Nordjylland.
• Skagen Kammermusikfestival: masterclass og
sammenspil med professionelle musikere
• MGK-lærermøde.
• Deltagelse i MGK Camp på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium.
• MGK Turné med koncerter på gymnasier og
musikskoler i Nordjylland.
• Rytmisk MGK-koncert på Skråen.
• Projektuge: Rytmiske øver på Teater Nordkraft
med Jesper Riis.
• Fællestime/koncert på Hobro Gymnasium.
• Projektuge: Rytmisk/e-musik spiller 4
forestillinger i forbindelse med teaterkoncerten
på Teater Nordkraft.

• Julekoncert i Kedelhallen i Nordkraft
• Julekoncert i Aalborg Domkirke med deltagelse
af strygere, blæsere og orgelelev fra klassisk
MGK.
• PR-koncert på Ingstrup Efterskole.
• MGK-koncert i Skoleforvaltningen
• Rytmisk/e-musik kapelmesterkoncerter.
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MGK Nord – repræsentantskabet
MGK – Nord repræsentantskabet er sammensat som nævnt i rapportens mål afsnit (Ledelse,
organisation og opgaveløsning, afsnit 4.2) og har afholdt møde d. 25.02.20.
I mødet deltog repræsentanter fra regionens musik- og kulturskoler, regionens efterskoler med
musikprofil, Det Jyske Musikkonservatoriums ledelse, Nordkraft Bigband, regionale spillesteder,
klassiske koncertarrangører, musikgymnasier samt MGK Nord (ledelse og koordinatorer).
Med henblik på den kommende evaluering af MGK havde Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg
stillet følgende spørgsmål til MGK repræsentantskabet (MGKN-R), som drøftelsen til mødet bl.a. tog
udgangspunkt i.
• Hvilke resultater har MGK-centret leveret i forbindelse med talentudviklingen i MGK-regionen i peri
den 2014-2019 og hvilke udviklingsmuligheder er der?
• Hvilke resultater har MGK-centret leveret i udviklingen af samarbejdet i MGK-regionen i perioden
2014-2019, og hvilke udviklingsmuligheder er der?
• Hvordan ser repræsentantskabet MGK-centrets rolle i forhold til talentudviklingen af musiklivet i
Danmark?
MGKN-R synes helt overordnet det går rigtigt godt med MGK – Nord. Der arbejdes godt med at
fastholde og videreudvikle talentmassen i regionen og MGK Nord har gode relationer til alle
samarbejdspartnere. MGK Nord udfylder en vigtig rolle som højeste niveau i regionen inden
konservatorieniveau. Og især for det klassiske område er der opmærksomhed på, at MGK Nord faktisk
er det højeste niveau for musikundervisning/uddannelse i regionen.
MGK og MGK eleverne opleves som synlige i mange musikalske sammenhænge og lokale
musikmiljøer – og MGK eleverne bruges mange steder som indslag i musikalske sammenhænge. Både
i organiserede (musik og kulturskolesammenhænge) miljøer og i mere selvorganiserede miljøer.
Det eksterne samarbejde fungerer godt og har stor betydning for musikmiljøerne. MGK elever opleves
som aktive musikere i mange sammenhænge – og for det klassiske område især der,
hvor konservatoriestuderende tidligere indgik. Samarbejdet i KIN (Samrådet af Kulturskoler i
Nordjylland) er en vigtig del af dette med fast og ad hoc indsatser som fx, NUS og Urfun på både lærer
og elevplan. Spillesteder og koncertarrangørerne ser MGK som en meget vigtig del af musiklivet.
På den måde skaber MGK Nord vigtige ’ringe i vandet’ i de nordjyske musikmiljøer.
MGKN-R pointerer, at MGK sikrer at der er plads til at dyrke de dygtigste elever i regionen og det
opleves at fødekæden fra musik – og kulturskolerne fungerer rigtigt fint. Der er set over tid ansøgere fra
alle regionens skoler til MGK.
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MGK-R har dog 2 bekymringspunkter i forhold til talentudviklingen i regionen.
Med bortfald af de centrale talentpuljemidler fra de kulturministerielle musikhandlingsplaner er det
økonomiske fundament under regionens talentklasser på kommet under pres. Set i forhold til det
vigtige og succesfulde arbejde, der har været over tid i regionens skoler er dette meget uheldigt.
MGKN-R er endvidere meget uforstående overfor den fortsatte meget skæve fordeling af MGKressourcerne nationalt, der alene ses som historisk betinget.
På alle objektive parametre (fx befolkningstal, antal ansøgere til MGK, resultater ved optagelsesprøverne, antal musikskole elever i regionen) er MGK Nord negativt forfordelt i forhold til den samlede
nationale MGK ressource.
Udvikling i perioden 2014 – 19 har kun gjort denne skævhed større. Mens ansøgertal er vokset til MGK
Nord – er det faldet andre steder i landet.
Det er en meget bekymrende tendens, hvis vi i Nordjylland fortsat må afvise stadig flere kvalificerede
ansøgere til MGK – samtidigt med at andre MGK centre har forholdsvis god plads. Det er bekymrende
både for musiklivet i nordjylland og for musiklivet i Danmark.
MGK-R forventer derfor - og opfordrer kraftigt til - at Statens Kunstfond tager initiativ til at ændre på den
skæve fordeling af MGK ressourcerne nationalt. Det vil være oplagt at gøre i forbindelse med fornyelse
af rammeaftalerne.
MGKN-R opfordrer desuden MGK Nord til at rejse sagen politisk – og meget gerne med henvendelser
via repræsentantskabet til regionens borgmestre.

Links

Hjemmeside

https://www.talentaalborg.dk

Facebook

https://www.facebook.com/aalborgtalentakademi/

Aalborg
Kulturskole
2020
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