
Vi byder dig og dit barn velkommen  
ved Horsens Musikskole 

VELKOMMEN 
Her kan du læse om 

forskellige forudsætninger for, 
hvad det vil sige at gå på 
Musikskole. For at få mest 

muligt ud af undervisningen, 
er der nogle rammer der skal 

skabes og nye rutiner, der skal 
dannes. De er beskrevet i de 

viste bobler. 

God fornøjelse!

Musik skaber glæde  
og fællesskab

ØVNING 
For at lære et nyt instrument er det 

vigtigt at øve sig, og her spiller du som 
forælder en vigtig rolle. Der er gode 

muligheder for at hjælpe til, når dit barn 
går i Musikskolen. Ved at følge nogle få 
enkle råd, kan man få skabt en god og 

hyggelig stemning, så barnet synes,  
det er sjovt at øve sig.

GODE RÅD 
- Hav instrumentet  stående  

fremme sammen med noderne. 
- Skab gode øvevaner, der passer i jeres 
hverdag. Fx inden eller efter aftensmad. 

- Øvning hver dag. Hellere 10 minutter end  
at udskyde øvningen. 

- Hjælp med at huske noder og instrument  
på undervisningsdagen. 

- Vær i løbende dialog med 
 læreren, og vis interesse for dit  
barns øvning og undervisning. 

INSTRUMENTER 
Når dit barn skal lære at spille et  

instrument, er det vigtigt at have et  
godt og velfungerende instrument. 

Musikskolen udlejer visse instrumenttyper. 
Andre instrumenter skal man selv skaffe.  

Hvis du ønsker at købe et instrument til dit 
barn, hjælper vi gerne med råd og 

vejledning omkring dette. Det kan være 
vanskeligt at finde frem til det gode og 

holdbare instrument, der passer  
netop til dit barn. 

KONCERTER 
At spille koncerter er en naturlig 
del af at gå i Musikskole. Her har 

børnene mulighed for at vise, hvad 
de har lært i undervisningen. 

Samtidig er koncerterne en god 
mulighed for at høre andre 

musikskoleelever optræde. De 
fleste børn elsker at spille for 

andre, men derfor er det stadig 
vigtigt, at du er med og viser 

interesse. Det betyder meget for 
dit barn. 


