
Talentlinjen
Horsens Musikskole



For dig der bare ikke kan 
lade være med at spille!



Talentlinjen er:

Dobbelt solotid på dit 
instrument samt bifags-
klaver 

Koncerter - Roadtrips - 
MGK-træf - Talent 
sleepover - Workshops 
med professionelle 
musikere og meget 
mere 

Skriv for at indtaste tekst

Talent-
tirsdag: sammenspil, 
teori/hørelære, SSB, 
performance med 
stjernelærerne Astrid 
og Dorthe 



Du kan søge ind på Talentlinjen i 7.-9. klasse.  

Som talentelev får du hver uge:

• 50 minutter soloundervisning på dit 	    

hovedinstrument

• 20 minutter undervisning på et bifags-klaver

• 2 timer Talent-tirsdag med teori/hørelære, Talent-

tid, sammenspil og meget andet


Derudover spiller vi forskellige koncerter og laver 
koncertture, workshops med professionelle 
musikere,  weekendarrangementer, træf og 
fælleskoncerter med andre talentlinjer og MGK Ø.  
Der er mulighed for at deltage i musikskolens 
forskellige sammenspilstilbud og for de klassiske i 
relevante talentkonkurrencer.


Du betaler for 50 min. solo og får resten af 
pakken helt gratis.  

Musikskolens talentlinje er et tilbud til alle unge, 
som har lyst til at bruge en stor del af fritiden på en 
intensiv musikalsk udvikling.

Du er allerede godt i gang - har spillet eller sunget 
nogle år.

Du har en særlig interesse og drive for musik  
- og du vil gerne lære mere sammen med andre.


På talenlinjen arbejder vi seriøst, og vi har det 
hyggeligt sammen!

Talenteleverne prioriterer musikken højt i forhold til 
andre fritidsinteresser. De øver regelmæssigt og 
målrettet og deltager i talentlinjens øvrige 
aktiviteter som koncerter, weekendarrangementer 
med mere.


Talentlinjen er et tre-årigt forløb



Er du et talent?

Tag en snak med din lærer, hvis det er noget for dig! 
Se mere på musikskolens hjemmeside her, hvor du kan finde link til 
ansøgningen.  
Frist d. 24. maj. 

Få sat turbo på din musikalske 
udvikling med ekstra undervisning 
på dit instrument sammenspil, 
samt teori/hørelære og meget 
andet sammen med andre, der 
også brænder for musik!

https://www.horsensmusikskole.dk/undervisning-og-tilmelding/musik-balletskolens-fag/?spwiTreeId=102&spwiCourseId=549


“At være omgivet med andre søde 
og musik engagerede unge er det 
fedeste, ovenikøbet er der også 
nogle rigtig gode sammenspilsnumre 
og lærere” 
 - Anne, klaver, 1. år 

“Her på Talentlinjen har vi det 
fedt og spiller en masse fede ting 
samtidig med, at der er sjove 
arrangementer, hvor vi får lov at 
spille koncerter og spille med 
andre, der er lige så glade for 
musik, som vi selv er” 
 - Osvald, bas, 2. år 

Nuværende elever:

“Jeg føler, at man lærer meget på 
Talentlinjen - både fagligt og socialt” 
 - Frida, klarinet, 3. år 

“Det er mega fedt at gå på Talentlinjen, 
fordi man møder en masse seje 
mennesker, som også elsker musik. På 
talentlinjen har vi det også altid sjovt, 
så hvis du kan lide det, skal du på 
Talentlinjen!  
- Rose, saxofon, 2. år


