
FRANK HASSELSTROEM 

 

Musikskoleleder 

Underviser i sammenspil, trompet, trombone, klaver (øvet), sangskrivning.  

Undervisningsdag: tirsdag 

Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium 
Frank er kapelmester, musiker, komponist og producer mange i forskellige sammenhænge 
som bl.a. The Savage Rose, Annisette Trio, Billie and The Bell, Odense Symfoniorkester. Frank 
har sit eget lydstudie og skriver og producerer også musik til teater, film og tv.  

STEFFEN NORDENSTAM  

 

Underviser i Guitar – akustisk og elektrisk 

Undervisningsdage: mandag og tirsdag 

16 års undervisningserfaring på musikskoler, MGK, Rytmiskcenter mm. Live og sessionmusiker 
og medvirket på op imod 50 plader som musiker, producer og komponist. Har arbejdet med 
bl.a. Alberte Winding, Penny Police, Sara Indrio etc. Jeg spiller pt. med Asger Techau 
(Kashmir), Rumraketten, A.Roemer/S.Nordenstam, Liva Mo & forskellige artister. 



MAJ HOLTEGAARD  

 

Sang, klaver (begynder), sammenspil (væksthus), sangskrivning. 

Undervisningsdage: tirsdag, onsdag, torsdag 

Maj er uddannet lærer fra 2017 med musik som speciale, og har herudover mange års erfaring 
som sangerinde og sangskriver. Gennem tiden har Maj fået sangundervisning efter CVI og 
Anne Rosing Metoden samt opbygget kompetencer indenfor sangskrivning, brugsklaver, 
guitar m.m. via Den Rytmiske Højskole, Rytmisk Center og ArtLab m.v. 

Tidligere har Maj undervist børn og voksne i sang på ungdomsskole, musikskole og privat. 

 

ALEXANDER DESCROIX 

Elektronisk musik og musikproduktion 

Undervisningsdag: fredag 

Man kender jo Alexander fra klubben på Amager Lilleskole. Men Alexander er også erfaren 
elektronisk musiker og kunstner. Alexander har med kunstnernavnet DESCROIX mange 
udgivelser bag sig som dj. Han startede sin karriere hos Iboga Records, hvor han nu står i 
spidsen for det selvstændige downtempo-label "SOFA BEATS".  



RASMUS VORM 

Underviser i trommer, sammenspil 

Undervisningsdag: mandag 

Uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium. Kandidat og bachelor (Rytmisk Musiker / 
Musikpædagog ).  

Jeg har erfaring som pædagog og underviser fra Fur Børnehus, Storåskolen (børn med 
autisme), Ungdomsskolen i Skive og Odense. Derudover har jeg en gymnasial uddannelse, 
samt en kandidat fra Syddansk Musik- konservatorium som rytmisk musiker og 
musikpædagog. Her modtog jeg undervisning i trommer, klaver, sang og sammenspilsledelse. 
Derudover er jeg udøvende musiker i mange forskellige sammenhænge.  

OLIVER HØJFELDT 

 

Underviser i Musik og Leg, bas, trommer, sammenspil 

Undervisningsdage: torsdag, fredag (tirsdag) 

Jeg er uddannet musiklærer fra Professionshøjskolen Absalon fra deres ”musikprofil linje”. Jeg 
har spillet musik siden jeg selv startede på Amager lilleskole og til Almus i år 2000. Siden 
dengang har jeg været rundt på flere instrumenter og i dag har jeg mest fokus på bas, 
trommer og klaver. Almus har givet mig mulighed for at følge musikken gennem hele livet, og 
den gave håber jeg at kunne give videre til fremtidens superstjerner fra ALS. Udover min 
uddannelse som musiklærer har jeg live erfaring både som musiker og arrangør gennem de 
sidste mange år. Desuden er jeg også lærer i udskolingen på ALS. 



TBA  

Trommelærer  onsdag 

TBA 

Klaverlærer øvet mandag, torsdag 

TBA        

Klaverlærer øvet mandag, torsdag


