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Velkommen på Talentsporet.
Talentlinjen har nu eksisteret i Lemvig i to år, og
vi kan med glæde meddele, at vi igen starter et
nyt hold op på Lemvig Musikskole. Talentlinjen
er et 2-årigt undervisningstilbud til
Musikskolens unge elever i alderen 11-15 år
med særlig interesse og anlæg for musik. Det er
rettet mod elever, som har lyst til at bruge en
stor del af deres fritid på en intensiv musikalsk
udvikling.
Man må påregne en ekstra indsats til øvning og fordybelse.
Formål:
Talentlinjen har som formål at motivere eleverne til at få en livslang musikalsk glæde
gennem en kvalificerende undervisning.
Desuden er målet, at eleverne gennem forløbet får den nødvendige ballast og
læring, som kan give afsæt for videreuddannelse inden for musikfaget.
Undervisningen omfatter:
30 minutters undervisning på hovedinstrument om ugen
60 minutters sammenspil på hovedinstrument eller bi-instrument om ugen
Her udover bliver der undervisning i fagene ”Sang, Dans og Spil”, ”Teori” og
”Hørelære”. Gennem året vil der blive arrangeret en række koncerter og andre
obligatoriske aktiviteter, der er med til at gøre Talentlinjen til et sjovt og spændende
tilbud. Bl.a. er der både i efteråret og i foråret en obligatorisk talentweekend, hvor vi
mødes med talentelever fra andre musikskoler.
Optagelsesprøve:
For at blive optaget på Talentlinjen skal du indstilles til en optagelsesprøve af din
faglærer.
Her skal du spille et stykke på dit hovedinstrument. Evt. noget af det, du i forvejen
har forberedt i forbindelse med forårskoncerten. Desuden skal du synge et vers af
en selvvalgt sang og du bliver prøvet i et par rytmiske øvelser.
Prøven slutter med en kort samtale.
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Vigtige datoer:
Tilmelding sendes til Musikskolen senest mandag d. 11. maj 2015.
Optagelsesprøven finder sted fredag d. 22. maj 2015 om eftermiddagen.
Du får nærmere besked om tidspunktet.
På Musikskoledagen d. 8. maj har du mulighed for at tale med koordinatoren for
Talentsporet.
Stop efter første år?
Hvis du bliver optaget på Talentlinjen, vælger
du også at bruge mange timer på din musik og
udvikling af dine færdigheder. For at følge med i
den proces udvikles der i samarbejde med
eleven en undervisningsplan. Der bliver
løbende fulgt op på planen i samråd med
forældre og musikskole.
Såfremt der ikke sker en positiv musikalsk
udvikling, vil du overgå til almindelig musikskoleundervisning efter første år.
Kontakt:
Bjørn Hanghøj er kontaktperson og koordinator for Talentlinjen.
Telefon: 30 28 18 89 mail: bjoern.hanghoej@gmail.com
Musikskolen: Telefon: 96 63 13 80 mail: musikskolen@lemvig.dk
Pris:
Talentlinjen kører i 38 uger.
Prisen er 600,- pr. måned i 10 i måneder. Beløbet opkræves i 5 rater á 1200,Musikskolens regler for udmeldelse og betaling følges.
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