
Velkommen til Køge Musikskoles 
40 års jubilæumsfestival

I denne sæson fejrer musikskolen, at det er 40 år siden de første skridt blev taget til oprettelsen af det, der i 
dag er en af landets største musikskoler. Hvordan det hele startede, kan du læse i det store interview med 

musikskolens grundlægger Otto Laust Hansen på de følgende sider, og du kan se hele det varierede 
jubilæumsprogram skolen byder på i dagene 6-11. maj 2019.

Køge Musikskole har i dag et stort og varieret udbud af musikundervisning. På skolen kan børnene og de 
unge spille alt fra Heavy Rock over samba og salsa til klassisk musik, og vi tilbyder undervisning på snart 

sagt alle instrumenter - både elektriske og akustiske. Der gives ene- og holdundervisning og man kan spil-
le eller synge sammen med kammeraterne på sammenspilshold eller i kor og orkestre. Det nyeste 

undervisningstilbud er online undervisning, hvor børnene bliver undervist både hjemme og på 
musikskolen, og hvor de elektroniske medier tages i brug til at uploade undervisningsvideoer og opgaver. 

På den måde kan eleverne vende tilbage til undervisningen uafhængigt af tid og sted. Musikskolen er 
kommet langt i sin udvikling siden de første rytmikhold i 1978.

Køge Musikskole har i dag små 800 elever, der får ene- eller holdundervisning i musikskolens bygninger 
ude Ved Stadion, i Kulturhuset i Borup eller på en af de mange folkeskoler. Desuden giver skolen 

undervisning til omkring 2000 børn i kommunens børnehaveklasser, på en lang række daginstitutioner, i 
kommunens klubtilbud ”Container Jam” og i forbindelse med projekter under ”Åben Skole”. Køge 
Musikskole er hele kommunens musikskole, og min ambition er at give musikalske tilbud til alle 

kommunens børn og unge – og til deres forældre. 

Jeg håber, at du vil finde noget af interesse i det alsidige program, vi har sammensat for at fejre jubilæet. 
Kom og hør den verdenskendte hjerneforsker Peter Vuust fortælle om hvad det at lytte eller spille musik 
gør ved vores hjerner, kom og syng en masse gode sange sammen med dine børn eller hør nogle af de 

spændende koncerter med musikskolens elever, lærere og gæstesolister. Som noget helt særligt 
arrangerer vi Danmarks største guitarlektion på Teaterbygningen, hvor du kan møde op med din guitar og 

få nogle tricks. Jubilæet sluttes af med en fejende flot finale ved den store udendørskoncert på 
Kulturtorvet.

Jeg glæder mig til at byde velkommen – og håber vi ses.

Thomas Winther
Musikskoleleder



6. MAJ
  Musik, leg og bevægelse 
  – for børn og forældre 

Kom og leg med dit barn i en hyggelig musikalsk ram-
me sammen med andre børn og forældre. 
Til rytmik tager vi udgangspunkt i børnene, og du leger 
med som voksen. Vi skaber en ramme om legen med 
sang og musik, og bruger trommen til at motivere og 
understøtte børnenes bevægelser. 
Legene er fleksible, og der er plads til børnenes idéer 
og initiativer. Det kræver ingen forudsætninger at være 
med. Blot tøj I kan bevæge jer i og et åbent sind.
Max. en voksen pr. barn. Vi har kun plads til 12 børn pr. 
hold, så skynd dig at melde dig til!

HVORNÅR: Mandag d. 6. maj 
  Kl. 15.00 – 15.45: 1-2 år
  Kl. 16.00 – 16.45: 3-4 år 
  Kl. 17.00 – 17.45: 5-6 år
HVOR: Musikcaféen på Teaterbygningen
TILMELDING: Efter først til mølle-princippet på 
www.koegemusikskole.dk senest d. 25. april

Hvorfor har vi musik? Foredrag med Peter 
Vuust inkl. koncert før foredraget med elever 
fra MGK Sjælland 
 – for alle interesserede 
Peter Vuust fortæller om menneskets musikalske 
udvikling, om musikkens sociale betydning og om 
hvordan musikken finder de menneskelige følelser. 
Musik er ikke bare musik. Det er også et biologisk 
fænomen, der udløser reaktioner i hjernens belønnings-
center. 
Peter Vuust er en internationalt anerkendt hjerneforsker 
og professor på både Det Jyske Musikkonservatorium 
og Aarhus Universitet. Han er en efterspurgt foredrags-
holder, der på både seriøs og underholdende vis 
formidler sin og andres forskning.
Som optakt til foredraget kan man høre fremtidens 
professionelle musikere fra MGK Sjælland ved en 
koncert, der begynder kl. 18.00.

HVORNÅR: Mandag d. 6. maj kl. 18.00 – ca. 21.00. 
Koncert kl. 18.00 og foredrag kl. 19.00
HVOR: Køge Musikskole, Ved Stadion 1
Arrangementet er arrangeret i samarbejde med Køge 
Bibliotek.

Køge Musikskoles Jubilæumsfestival
Den 6. - 11. maj 2019

Gratis adgang til alle arrangementer og koncerter

7. MAJ
  Syng-sammen koncert for 
  – for børn i 1.- 3. klasse og forældre 

Kom, lyt og syng med, når musikskolens kor optræder 
sammen med elever fra Herfølge Skole.
Korene vil synge både for og med publikum, og fælles-
sangene er valgt specielt til de yngste skolebørn.

HVORNÅR: Tirsdag d. 7. maj kl. 18.30 – 19.30
HVOR: Teatersalen på Teaterbygningen

Koncert med Max Artved, Magnus Koch & 
Charlotte Thaning 
– for alle interesserede 
Som en del af jubilæumsfejringen tilbydes 
musikskolens allerdygtigste elever undervisning af 
oboisten Max Artved, der også kan opleves ved en 
eksklusiv koncert tirsdag aften.
Udover at være solooboist i DR SymfoniOrkestret og 
træblæserprofessor ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium er Max Artved aktiv i mange 
forskellige kammermusikalske sammenhænge, og ved 
aftenens koncert kan man opleve ham sammen med 
Magnus Koch, fagot og Charlotte Thaning, klaver.

HVORNÅR: Tirsdag d. 7. maj kl. 19.00 – ca. 20.00
HVOR: Køge Musikskole, Ved Stadion 1

8. MAJ
  Danmarks største guitarlektion 
  – for alle interesserede

Kom og vær en del af Køges, muligvis Danmarks, 
største guitarlektion, når musikskolens dygtige 
guitarlærere inviterer alle interesserede til et lynkursus i 
guitarspil. 
Her vil du bl.a. lære at spille en håndfuld akkorder, som 
gør dig i stand til at kunne spille mange forskellige, 
velkendte sange. Der vil være et husorkester, så det 
kommer til at lyde vildt fedt, når vi spiller nogle af san-
gene sammen.
Alle er velkomne, unge som gamle, det eneste krav er, 
at du medbringer din egen guitar.

HVORNÅR: Onsdag d. 8. maj kl. 17.00 – 19.00
HVOR: Musikcaféen på Teaterbygningen
TILMELDING: Efter først til mølle-princippet på 
www.koegemusikskole.dk senest d. 25. april



Folkemusik koncert 
– for alle interesserede
Det bliver en festlig aften, når elever og lærere fra Køge 
Musikskole i samarbejde med Køge 
Spillemandsforening spiller koncert, hvor 
folkemusikken er i fokus.

HVORNÅR: Onsdag d. 8. maj kl. 19.30 – 21.00
HVOR: Musikcaféen på Teaterbygningen

9. MAJ 
Skate’n’jam
– for alle interesserede

En fed oplevelse på tapperiet med bands fra 
musikskolen, musikskolens Klub Container Jam, skatere 
fra skate gule hal og gæstebesøg fra Køge Gymnasiums 
dramahold.
Gratis aftensmad til unge under 24 år (så længe ”lager” 
haves)

HVORNÅR: Torsdag d. 9. maj kl. 17.00 – ca. 21.00
HVOR: Tapperiet, Søndre Badevej 1

10 . MAJ
 Fredagsfællessang i Borup 
 – for alle interesserede

Køge Musikskole inviterer alle sangglade borgere til en 
eftermiddagskoncert, hvor vi sammen dykker ned i den 
danske sangskat. Musikskolens elever krydrer koncerten 
med musikalske indslag.

HVORNÅR: Fredag d. 10. maj kl. 16.30 – 17.30
HVOR: Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup

Koncert med musikskolens lærere
- for alle interesserede
Fredag aften er der en enestående mulighed for at høre 
musikskolens lærere, når de spiller en fælles koncert i 
musikskolens sal. Udover at være dygtige 
undervisere har mange af musikskolens lærere en 
blomstrende karriere som udøvende musiker, hvilket 
kan opleves ved denne særlige 
lærer-jubilæumskoncert.
Koncerten er både for elever, der har lyst til at opleve 
deres lærer optræde, og for alle andre, som kan lide 
god musik i alle genrer.

HVORNÅR: Fredag d. 10. maj kl. 19.00 – ca. 20.30
HVOR: Køge Musikskole, Ved Stadion 1

11. MAJ
 Familiesammenspil omkring klaveret 
 – for børn i 1.-5. klasse og forældre

Kom og spil, syng og dans med klaveret i centrum og 
lær samtidig lidt om rytmer og noder.
Arrangementet er åbent for alle børn, der går i 1. - 5. 
klasse, med forældre, og det er både for elever, der 
allerede går på musikskolen og for alle andre, som er 
nysgerrige på musik. Musikskolen har et stort udvalg af 
rytmeinstrumenter, som også vil blive brugt i sammen-
spillet.

HVORNÅR: Lørdag d. 11. maj kl. 10.00 – 10.45, 11.00 – 
11.45 eller 12.00 – 12.45
HVOR: Køge Musikskole, Ved Stadion 1, 4600 Køge
TILMELDING: Efter først til mølle-princippet på www.
koegemusikskole.dk senest d. 25. april

Den STORE jubilæumskoncert 
- for alle interesserede
Køge Musikskoles Jubilæumsfestival afsluttes med en 
stor, udendørs jubilæumskoncert, hvor musikskolens 
kor, bands, ensembler og orkestre optræder for alle, 
som har lyst til at lytte. 
Så læg vejen forbi Kulturtorvet og vær med til at fejre 
Køge Musikskoles 40 års fødselsdag. 

HVORNÅR: Lørdag d. 11. maj kl. 14.00 – 17.00
HVOR: Kulturtorvet (foran Teaterbygningen)

Udover de koncerter og arrangementer, som er omtalt i 
dette program, spiller musikskolens elever særligt 
tilrettelagte koncerter på skoler og ældrecentre som en 
del af jubilæumsfejringen.



Et musikskoleliv 
- musikalske fodspor i 33 år
Otto Laust Hansen fortæller om tiden på Køge Musikskole

1970’erne var et blomstrende årti med gode vinde, nye 
toner og politisk flertal til kulturprojekter. Det var der-
for også en tid, hvor musikskoler begyndte at få plads 
på landkortet, og hvor Otto Laust Hansen fik til opgave 
at udvikle Køge Musikskole. Dengang var Køge 
Musikskoles undervisning placeret rundt omkring på 
folkeskolerne, men senere voksede den op til at blive 
Danmarks største musikskole. 
Men historien om Køge Musikskole fortælles bedst af 
stifter og tidligere leder, Otto Laust Hansen – og vi har 
derfor sat ham i stævne. 

Kan du fortælle om dig selv – og dit forhold til musik?
Jeg er vokset op med musik, og begyndte at spille 
klaver som 7-årig. Jeg kommer fra et arbejderhjem, hvor 
min far var kirkesanger og min mor var hjemmegående. 
Min far havde altid drømt om at spille klaver, men det fik 
han aldrig lov til. Istedet købte mine forældre et klaver, 
og sendte mig til en spillelærer. Jeg fortsatte 
klaverundervisningen op igennem folkeskolen og gym-
nasiet. I gymnasietiden skiftede jeg den klassiske musik 
ud med den rytmiske musik og fik et band, som spillede 
”røvballe-jobs” på Fyn hver weekend i to år.
Det var egentlig tanken, at jeg skulle have været civil-
ingeniør, men jeg havde en fremragende musiklærer i 
gymnasiet, som syntes, at jeg skulle læse musik – så 
det gjorde jeg. I 1966 flyttede jeg til København for at 
læse musikvidenskab, fordi jeg ville være gymnasie-
lærer. I studietiden fik jeg en undervisningsstilling i 
Vallensbæk med 35 musiktimer om ugen. Det var en 
lærerig tid, og jeg lærte ligeså meget af at undervise 
som af at gå på universitet.
I 1971 blev jeg gymnasielærer i Køge, men i 1972 blev 
jeg spurgt, om jeg havde lyst til at bygge Greve 
Gymnasiums musiklinje op, hvilket jeg takkede ja til. Det 
var en spændende tid, og jeg var hos dem indtil 1985.

Hvordan kom Køge Musikskole ind i billedet? 
Jeg flyttede til Køge i 1979. Dengang gik mine to drenge 
på Kirstinedalsskolen, og den havde en lille frivillig-
drevet musikskole, som blev styret af en skolelærer. En 
dag blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at undervise et 
sammenspilshold, hvilket jeg takkede ja til.
Det var et hold, som bestod af seks dygtige børn, hvoraf 
fire af dem er professionelle musikere i dag, bl.a. Rikke 
Schelde, som underviser på Køge Musikskole. 
Senere blev jeg kontaktet af en skoleleder, som gerne
ville starte en musikskole, men han skulle først lige 
overtale politikerne. I slutningen af 70’erne voksede 
musikskoler frem i hele landet. I 1978 blev det vedtaget, 
at der skulle etableres en musikskole i Køge og med 
undervisning på folkeskolerne. Det fungerede 
således, at vi det første år tilbød rytmik til alle i 1. klasse. 
Det næste år gik man så videre til 2. klasse, og det tredje 
år modtog 3. klasserne instrumentundervisning.
Da vi kom op til 6. klasse kunne politikerne godt se, 
at der var brug for et nyt initiativ, fordi udgifterne bare 
voksede og voksede. Vi modtog en større bevillig, og 
begyndte at tage elever ind op til 18 år. 

Hvordan blev Køge Musikskole modtaget dengang?
Musikskolen blev meget hurtig populær, hvilket også 
var grunden til, at vi blev nødt til at udvide. Begyndelsen 
af 1980’erne var en tid med vind i sejlene, og med den 
gode økonomi kom også opbakningen til kulturelle 
projekter. Så musikskolen lå lunt i svinget.   

Kan du fortælle om nogle af musikskolens visioner?
Vi havde bl.a. en filosofi om, at vi ville gøre under-
visningen så billig som mulig, og lavede derfor en 
fripladsordning. 
Dette betød at en musikskolelærer kunne få 
kommunen til at dække undervisningsudgiften, hvis 
eleven var særlig talentfuld. Ordningen var givtig, efter-
som den fik synliggjort og udviklede flere talenter - 
uanset social baggrund. 
Men i virkeligheden så synes jeg det burde være gratis, 
at modtage undervisning på musikskolen, og at få et 
grundlæggende kendskab til musik. 

Kan du fortælle om dit arbejde, som konsulent for 
Statens Musikråd?
I 1985 var musikskolelandskabet ukendt for mange, og 
Staten ville derfor oprette en konsulentstilling, som 
havde til formål at udarbejde nye tiltag og kortlægge 
musikskolerne. Jeg  fik jobbet som konsulent, og skulle 
derfor rejse rundt i landet for at finde ud af, hvilke 
musikskoler der var aktive, men også udarbejde forslag 
til etableringen af nye musikskoler. 
Dette arbejde skulle bruges til at lave en musikskolelov, 
som udkom i 1990. 
Udover at udarbejde en musikskolelov, så fik jeg også 
oprettet mellem 60-70 musikskoler i Danmark.  Det 
nyttede noget, og nogle musikskoler eksisterer stadig, 
imens andre måtte lukke pga. kommune- 
sammenlægningerne.



Hvornår vidste du, at I havde fat i den lange ende?
Når man laver sådan et projekt, er man overbevist om, 
at man har fat i noget rigtigt. Men det tog lang tid at løbe 
projektet i gang - og tålmodighed er en dyd. Man skal 
blive ved med at banke på døre og opsøge de samme 
folk, for at få dem til at reagere.
Men i folkeskolerne var der stor opbakning både fra 
lærere og ledere - og det er jo dér det levede.   

Kan du fortælle om opbygningen af MGK Sjælland i 
1994? 
På musikskolen arbejdede vi med mange dygtige og 
kompetente elever, men dengang talte man ikke om 
eliteundervisning. Elite var ikke et mål i sig selv. Det er 
det blevet senere, men det var det ikke dengang. 
Men for os var det tydeligt, at vi arbejdede med 
adskillige talenter og havde derfor også oprettet en 
talentlinje for de 14 til 18-årige. Det var i forbindelse med 
talentarbejdet, at vi opdagede, at der manglede det led, 
som skulle kvalificere eleverne til at komme på 
konservatoriet. Det var dét led, vi manglede, og derfor 
fik vi MGK til Køge for at løse en vigtig opgave. 

Hvorfor tror du, at Køge Musikskole blev populært? 
Det var der flere grunde til, men jeg tror i høj grad, at det 
skyldtes, at vi havde kvalificerede og dedikerede 
undervisere.
De var energiske og sad ikke på deres flade. Det 
betød at musikskolen blev synlig pga. deres projek-
ter og koncerter. Det var således lærerkræfterne, som 
skabte succesen. 

Hvilken rolle spiller musikskolen i dag? 
Den skal spille forskellige roller både overfor sin 
målgruppe og overfor kommunen. Den skal være synlig 
– både på et politisk plan og i befolkningen. Det handler 
om at informere musikinteresserede, og dem der ikke 
kender musikskolen.


