
Kulturskolens talentpakke 2019 - 2020 
 
Definitionen af et talent  
Enighed om at der skal være en vis mænge af personlige faktorer, som ikke har noget med musik 
at gøre, men som er mere generelle kompetencer.  
   
Interesse 
Refleksion 
Nysgerrighed 
Motivation 
Indsats 
Fokus 
Performance/udtryk 
Skabelse 
Vil arbejde der hvor det er svært 
 
Der er desuden nogle musikalske grundparametre som bør være udviklede til en vis grad i tidligere 
undervisning.  
 
Puls 
Form 
Rytme 
Tonalitet 
Dynamik 
 
Vi ser på BÅDE de personlige faktorer og de musikalske grundparametre ved udvælgelse af elever 
og i undervisningen. 
 
Åbent mindset:  
Dit talent kan udvikles og alle kan ”blive til noget” med den rette indsats og opbakning.  
Vi roser din indsats og præmierer dem, der gør en stor indsats og flytter sig langt.  
 
Al forskning og erfaring viser at et frugtbart talentmiljø udvikles med et åbent mindset.  
Al forskning og erfaring viser at et frugtbart talentmiljø skaber talenter. Det er ikke 
”solopræsationer”.  
 
Fixeret mindset: 
Dit talent er i høj grad medfødt, og vi finpudser det/udvikler det. Har du det ikke med  fra starten 
af, er der meget svært at ”blive til noget”  
Vi roser dit  resultat og præmierer de dygtige/dem der er nået langt.  
 
VI ER ENIGE OM AT ET ÅBENT MINDSET LÆGGES TIL GRUND FOR VORES ARBEJDE, IKKE ET 
FIXERET. 
 
 



 
 
Talentpakkens målsætning:   
 
MGK pakke  

 Eleverne skal kunne bestå en MGK prøve efter forløbet 
Elite  

 Fællesfag skal prioriteres af elev og forældre 

 Der skal kunne konstateres en indsats fra elev/hjem 

 Der skal kunne konstateres en passende musikalsk og teknisk udvikling ved årets 
afsluttende koncert 

 Kulturskolens politik for diversitet skal opfyldes.  

 Eleven skal kunne performe og præsentere 

 Eleven skal arbejde med selvstændig skabelse 

 Elevens skal kunne samarbejde musikalsk med andre elever 
Spire 

 Fællesfag skal prioriteres af elev og forældre 

 Der skal kunne konstateres en indsats fra elev/hjem 

 Der skal kunne konstateres en passende musikalsk og teknisk udvikling  

 Kulturskolens politik for diversitet opfyldes.  

 Elevens skal kunne samarbejde musikalsk med andre elever 
 
Talentpakkens vision:  
 
Vi har østjyllands fedeste og mest produktive kunstneriske talentprogram via musikalsk fællesskab 
og netværk og med plads til at eleven kan vokse til et professionelt niveau.  
 
 
Spirelinjen:   
 

 Aldersgruppe: 11 – 14 år.  

 Plads 20 – 25 elever i alt  

 Fokus på sammenspil og fællesskab.  

 30 ugers fællesfag – starter til september og slutter i starten af juni   

 Solotid: 37 uger - 30 minutter 

 Fællesdag: tirsdag kl 16.15 – 17.45 

 30 minutters fællestime - Fællestimer med plads til snak – forståelse af faget og 
understøtte de generelle kompetencer. 

 60 min sammenspil/SDS/Kammermusik/Camps/Musikalsk Skabelse/Music Mind Games.  
Tre ”ikke genrespecifikke” sammenspilshold etableres.  

 Elever udvælges af egen lærer. Egen lærer + elev/ forældre motiverer ansøgningen skriftligt 
til ansøgningsudvalg senest d 15 maj 

 Der tages hensyn til bred sammensætning af instrumenter så vi kan sammensætte gode 
sammenspil/kammermusik 



 Talentcamp RAMSK, performanceworkshop samt Talentfestival i foråret.  
 
Spireeleverne bliver taget op til vurdering hvert og er der ikke progression nok kan styregruppen 
vælge at tage eleven af spirelinjen i samråd med elevens hovedfagslærer.  
 
 
Elitelinjen:  
 

 Aldersgruppe: 13 – 18 år.  

 Plads til 10-12 elever i alt  

 Fokus på sammenspil og fællesskab og mere solotid.  

 30 ugers fællesfag – starter til september og slutter i starten af juni   

 Solotid: 37 uger – 40/45 minutter 

 Fællesdag: tirsdage på Søtoften- 30 minutters fællestime kl. 18.00 – 18:30. Fællestimer 
med plads til snak – forståelse af faget og understøtte de generelle kompetencer. 

 1½ times sammenspil/SDS/Kammermusik/Camps/Musikalsk Skabelse  tirsdage kl. 18:30-20. 

 Elever udvælges ved 2019 v. eliteholdes sommerkoncert d. 8. juni kl. 13.00. I 2020 bliver 
det ved Talentfestival.  

 Der tages hensyn til bred sammensætning af instrumenter så vi kan sammensætte gode 
sammenspil/kammermusik 

 Talentcamp RAMSK, performanceworkshop samt Talentfestival i foråret 
 
Eliteeleverne bliver taget op til vurdering hvert år ved afsluttende koncert og er der ikke 
progression nok kan styregruppen vælge at tage eleven af elitelinjen i samråd med elevens 
hovedfagslærer.  
 
MGK pakken:  
 

 Målrettet elever der søger MGK. Fra 12 år. Plads til 5 elever i alt.  

 Individuelt program.  

 Prøve og samtale i juni 

 Understøtter de musikalske kompetencer, målrettet det MGK der søges.  

 Coaching/mentoring og mentaltræning kan indgår 

 Hørelære/teori/nodelæsning kan indgå 

 Udvidet solotid kan indgå 

 Sammenspil kan indgå 

 Workshops vil være en del af forløbet 

 Deltager så vidt muligt i MTA Østjylland 

 6 måneders forløb (  fra september til prøve i marts )  
Pris 3500 kr oveni almindelig brugerbetaling. 


