Musik & Billedskolens Talentlinjer
Brænder du for at spille eller synge?
Har du lyst til at fordybe dig i musikken?
"For mig har talentlinjen virkelig gjort meget både musikalsk og
socialt. Man udvikler sig helt vildt på sit instrument ved at spille
noget, som man ikke har spillet før, og måske aldrig
troede var muligt.”
							 - Mads, trommeslager
På Talentlinjerne kommer du til at fordybe dig i musikken ...
du får mere undervisningstid ...
du er med i talentsammenspil, hørelære og koncerter ...
du bliver en del af et stærkt musikalsk fællesskab ...
... og du kommer til at øve dig meget mere derhjemme!

Ansøgningsfrist: 31/1 2022
Optagelsesprøve: Rytmisk: 31/3 og Talent på Vej/Klassisk/Musical: 25/3 2022
Læs mere og tilmeld dig på www.musikogbilledskolen.dk/talent

Musik & Billedskolens Talentlinjer
På talentlinjerne får du enestående muligheder for at fordybe dig i musikken og blive bedre på dit
instrument. Der er fire linjer på Musik & Billedskolen:

TALENT PÅ VEJ
Har du spillet eller sunget nogle år og gerne vil musikken lidt mere, så er Talent på Vej et godt bud
på at komme igang som talentelev.
Vi optager elever på klassiske instrumenter samt sang, og du skal have spillet/sunget i mindst 3 år
og gå i 4.-7. klasse på ansøgningstidspunktet.

KLASSISK TALENT
Hvis du ønsker musikken som en større del af din hverdag, eller måske overvejer at søge videre på
MGK, konservatoriet eller andre uddannelser med musik, kan du søge ind på den klassiske linje.
Vi optager elever på klassiske instrumenter og sang.
Du skal gå i 8. klasse eller derover på ansøgningstidspunktet.

RYTMISK TALENT
Hvis du ønsker musikken som en større del af din hverdag, eller måske overvejer at søge videre på
MGK, konservatoriet eller andre uddannelser med musik, kan du søge ind på rytmiske linje.
Vi optager elever på rytmiske instrumenter og sang.
Du skal gå i 8. klasse eller derover på ansøgningstidspunktet.

MUSICAL TALENT
For sangelever med særlig interesse for musicalgenren, og måske oven i købet lidt teater i blodet,
er Musical linjen et spændende tilbud.
Vi optager sangere, og du skal gå i 6. klasse eller derover på ansøgningstidspunktet.

Praktisk information
På www.musikogbilledskolen.dk/talent kan du høre talentelever spille og fortælle, og du kan læse
mere om, hvilken undervisning du vil få, samt hvad der forventes af dig til optagelsesprøven og på
talentlinjerne.
Inden du melder dig til optagelsesprøven, skal du tage en snak med din lærer, så du kan få den
bedste støtte og vejledning til at bestå optagelsesprøven. Dine forældres opbakning er også vigtig.
Prisen for at gå på talentlinjerne er den samme som almindelig soloundervisning.
Undervisning i fællesfag såsom sammenspil og hørelære sker på Musik & Billedskolen i Varde.
Soloundervisningen kan foregå der, hvor din lærer iøvrigt underviser.
Tidspunktet for fællesfag er tirsdage, eftermiddag og aften.
Det kan dog ændre sig fra sæson til sæson.
Projekter og koncerter er en naturlig del af talentlinjerne. Derfor skal du regne med ikke bare at
optræde til koncerter i løbet af sæsonen, men også at være publikum til koncerter. Du skal også
deltage i et projekt eller en workshop i løbet af året, afhængig af hvilken linje du bliver optaget på.
Optagelsesprøven foregår stille og roligt. Ved prøven deltager talentkoordinatoren sammen med
musikskolelederen og en ekstern censor. Der vil være en kort samtale, så vi kan lære dig lidt bedre
at kende. Du får besked samme dag, om du er optaget. Du får også et par gode råd til, hvad du med
fordel kan have fokus på fremadrettet i dit spil eller sang.
Klaverundervisning har du mulighed for at tilvælge som ekstra solofag til halv pris i én sæson, når
du er elev på Klassisk Talent, Musical Talent og Rytmisk Talent.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte de to talentkoordinatorer:
Helle Munksgaard Petersen, koordinator for Talent på Vej, Klassisk og Musical linjer.
Mail: hepq@varde.dk
Mads Jørgensen, koordinator for Rytmisk linje.
Mail: maj2@varde.dk

Musik & Billedskolen
Vestervold 11
6800 Varde
Mail: vkm@varde.dk Tlf.: 79948537

