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Vi	  håber	  at	  I	  alle	  har	  haft	  en	  fantastisk	  sommerferie.	  Vi	  glæder	  os	  rigtig	  meget	  til	  
at	  komme	  i	  gang	  med	  ALMUS,	  som	  for	  de	  fleste	  elever	  starter	  i	  uge	  34.	  Vi	  er	  nu	  
oppe	  på	  142	  tilmeldinger	  til	  ALMUS.	  	  
	  
Da	  Louise	  Rostved	  sagde	  op	  i	  11.	  time,	  efter	  skemaet	  var	  lagt,	  har	  vi	  med	  meget	  
kort	  varsel	  skulle	  finde	  en	  nye	  lærer	  +	  redigere	  skema.	  Det	  betyder	  så	  at	  	  
MUSIKALSK	  FORSKOLE	  +	  SANGELEVER	  OM	  MANDAGEN	  først	  starter	  i	  uge	  35.	  
FORÆLDREKOR	  starter	  i	  uge	  36.	  
	  
Det	  har	  også	  betydet	  at	  vi	  har	  måtte	  rykke	  lidt	  rundt	  blandt	  lærerne	  og	  
fagfordeling,	  og	  først	  er	  blevet	  færdige	  med	  nyt	  skema	  i	  dag.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  så	  
fået	  nogle	  nye	  fantastiske	  lærere	  med	  på	  ALMUS,	  som	  alle	  glæder	  sig	  til	  at	  lave	  
musik	  med	  ungerne.	  	  
	  
LÆRERNE	  
De	  nye	  lærere	  er	  Thora	  Kruse,	  som	  allerede	  er	  ansat	  i	  klubben	  (og	  som	  i	  øvrigt	  
også	  overtager	  korundervisningen	  i	  ALS-‐skoletiden)	  vil	  fremover	  stå	  for	  
Musikalsk	  forskole,	  onsdag	  morgen	  fra	  07:30-‐08:20.	  Og	  så	  har	  vi	  fået	  Louise	  
Marie	  Olsen	  med	  på	  holdet,	  og	  hun	  vil	  undervise	  alle	  mandags-‐sangelever	  +	  
forældrekor	  (også	  om	  mandagen).	  Louise	  starter	  også	  i	  uge	  35.	  	  	  
Kati	  Eriika	  Arikoski-‐Johnson	  er	  som	  tidligere	  skrevet,	  ALMUS'	  nye	  klaverlærer.	  
Jesper	  Elnegaard	  vender	  tilbage	  som	  trommelærer,	  og	  derudover	  er	  der	  
selvfølgelig	  Merete	  Steffensen,	  Jan	  Lippert,	  Tue	  Sander	  og	  undertegnet.	  I	  kan	  
læse	  mere	  på	  almus.dk	  
	  
HOLDSAMMENSÆTNING	  
Da	  mange	  af	  jer	  er	  kommet	  med	  søde	  kommentarer	  og	  anmodninger	  om,	  hvem	  
(og	  hvornår)	  jeres	  barn	  skal	  gå	  til	  musik	  med,	  er	  jeg	  nødsaget	  til	  lige	  at	  skrive,	  at	  
vi	  selvfølgelig	  har	  prøvet	  at	  imødekomme	  alle	  de	  ønsker,	  som	  har	  kunnet	  lade	  sig	  
gøre.	  Ligesom	  vi	  selvfølgelig	  viderefører	  de	  sammenspilshold	  der	  allerede	  var	  i	  
gang.	  Vi	  håber	  dog	  også	  at	  I	  har	  forståelse	  for,	  at	  det	  er	  et	  stort	  puslespil	  der	  skal	  
gå	  op,	  og	  at	  vi	  har	  flere	  ting	  at	  skulle	  tage	  hensyn	  til.	  Vi	  ser	  jeres	  børn	  i	  
undervisningen,	  og	  har	  en	  ret	  god	  indsigt	  i,	  hvordan	  og	  hvem	  de	  vil	  fungere	  godt	  
med	  i	  musikken.	  Derfor	  håber	  vi	  også	  at	  I	  bakker	  fuldt	  ud	  op	  om	  de	  hold	  vi	  nu	  har	  
lavet.	  
	  
MUSIKLOKALER	  /	  LYDSTUDIE	  
Vi	  har	  nu	  3	  lokaler	  til	  at	  lave	  musik	  i.	  Det	  normale	  musiklokale	  kalder	  vi	  fra	  nu	  af	  
KÆLDER,	  hvor	  der	  hovedsagligt	  vil	  være	  sammenspil	  og	  instrumenthold.	  	  
Så	  er	  der	  musiklokalet	  bag	  multisalen	  som	  vi	  nu	  kalder	  KVIST,	  hvor	  der	  vil	  være	  
eneundervisning	  i	  bl.a.	  klaver	  og	  trommer.	  Til	  sidst	  er	  der	  sundhedsplejersken,	  
som	  vi	  kalder	  SUND.	  Her	  vil	  der	  bl.a.	  være	  sangundervisning.	  
Tue	  og	  jeg	  har	  lavet	  om	  på	  det	  normale	  musiklokale	  (KÆLDER).	  Vi	  mangler	  stadig	  
flere	  musikplakater	  og	  lyskæder,	  så	  hvis	  I	  har	  noget	  liggende,	  som	  kom	  endelig	  
med	  det.	  Vi	  har	  indrettet	  den	  ene	  del	  af	  KÆLDER	  til	  lydstudie,	  hvor	  elever	  
fremover	  kan	  producere	  deres	  egen	  musik.	  	  Da	  vi	  ikke	  har	  så	  meget	  studiegear	  
endnu,	  har	  jeg	  stillet	  nogle	  af	  mine	  egne	  ting	  til	  rådighed.	  Men	  hvis	  I	  ligger	  inde	  
med	  f.eks	  gamle	  studiemonitors,	  guitarpedaler,	  effektmaskiner,	  mics,	  
lyddæmpende	  skumgummi	  osv.,	  sjove	  instrumenter,	  så	  kom	  endelig	  med	  det.	  	  
Vi	  får	  desuden	  om	  et	  par	  uger	  også	  en	  ny	  whiteboard	  nodetavle,	  til	  gavn	  for	  alle	  
både	  på	  ALS	  og	  ALMUS.	  	  
	  
	  



FORÆLDREKOR	  (nu	  med	  børn!)	  
Selvom	  der	  ikke	  har	  været	  tilmeldinger	  nok	  til	  forældrekor	  (vi	  har	  lige	  nu	  9	  
tilmeldinger),	  så	  starter	  vi	  koret	  op	  alligevel.	  Og	  så	  længe	  vi	  ikke	  er	  så	  mange,	  må	  I	  
godt	  tage	  jeres	  børn	  med.	  Men	  de	  skal	  deltage	  i	  koret!	  Hvis	  det	  så	  pludseligt	  
vælter	  ind	  med	  tilmeldinger,	  må	  vi	  se	  om	  vi	  alle	  kan	  være	  i	  salen.	  Forældrekoret	  
starter	  i	  uge	  35,	  og	  ligger	  om	  mandagen	  fra	  17-‐18.	  Det	  foregår	  i	  salen.	  
	  
ALMUS	  CD	  -‐	  OPUS	  2	  
Vi	  vil	  i	  måneden	  op	  til	  julekoncerten	  lave	  den	  næste	  ALMUS	  CD	  "Opus	  2".	  I	  den	  
forbindelse	  har	  vi	  besluttet,	  at	  musikken	  udelukkende	  skal	  være	  børnenes	  egne	  
sange/kompostitoner.	  Samtidigt	  bør	  lærerne	  sætte	  flere	  elever	  sammen.	  Mere	  om	  
det	  når	  vi	  når	  dertil.	  	  
	  
LEKTIONER	  
I	  kalenderen	  kan	  man	  se	  hvilke	  uger	  der	  det	  kommende	  år	  er	  undervisning,	  evt.	  
ændringer,	  erstatningsuger,	  julekoncert	  og	  forårskoncert.	  	  
	  
Alle	  elever	  skal	  have	  modtget	  34	  lektioner	  når	  sæsonen	  er	  forbi.	  Undtagen	  elever	  
fra	  Gruppe	  N	  (lapland)	  +	  Musikalsk	  forskole	  +	  Forældrekor,	  som	  får	  (og	  betaler)	  1	  
lektion	  mindre,	  dvs.	  33	  lektioner.	  Vi	  har	  i	  år	  lagt	  7	  erstatningsuger	  ind	  i	  
kalenderen.	  Se	  venligst	  skema	  og	  årskalender	  igennem.	  
	  
ALMUS	  TELEFON	  
Som	  noget	  nyt	  har	  ALMUS	  fået	  sin	  egen	  telefon,	  og	  derfor	  kan	  man	  nu	  ringe	  til	  
mig.	  	  ALMUS	  telefonen	  vil	  til	  at	  starte	  med	  være	  åben	  mandag	  13:00-‐13:30	  og	  
onsdag	  11:15-‐11:45.	  Man	  kan	  ikke	  lægge	  besked	  eller	  sende	  smser.	  
	  
Nummeret	  er	  21	  16	  38	  25.	  	  
	  
Alle	  lærerne	  er	  desuden	  på	  intraet,	  så	  man	  kan	  skrive	  til	  dem	  der.	  De	  har	  dog	  også	  
fået	  en	  almus	  mail,	  som	  man	  kan	  finde	  under	  kontakt	  på	  almus.dk	  Generelle	  
spørgsmål	  til	  mig	  må	  også	  stadig	  gerne	  rettes	  til	  frank@almus.dk	  -‐	  ellers	  er	  der	  
risiko	  for	  at	  jeres	  mail	  forsvinder	  i	  mængden	  på	  intra.	  
	  
NYHEDER	  /	  WEBSITE	  /	  FACEBOOK	  
Vi	  vil	  fremover	  sende	  nyhedsbrev	  ud	  hvert	  kvartal.	  Vi	  vil	  gerne	  blive	  bedre	  til	  at	  
informere	  og	  opdatere	  jer	  på,	  hvad	  der	  sker	  i	  undervisningen.	  Husk	  også	  at	  bruge	  
vores	  website	  og	  kigge	  forbi	  www.almus.dk	  en	  gang	  imellem.	  Vi	  tænker	  også	  på	  at	  
oprette	  en	  lukket	  facebookgruppe,	  kun	  for	  almuselever	  og	  forældre.	  Mere	  om	  det	  
senere.	  Hvis	  man	  ikke	  vil	  have	  at	  sit	  barn	  optræder	  på	  billeder	  eller	  i	  videoer,	  vi	  
lægger	  ud	  på	  almus.dk,	  skal	  man	  skrive	  sit	  barns	  navn	  +	  gruppe	  til	  
minusbilleder@almus.dk	  
	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  alle	  
	  
Store	  musikalske	  hilsner	  
Frank	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


