Skovens
Børn
Undervisningsprogram 2018/2019

Velkommen til Skovens Børn
Skovens Børn tilbyder sine medlemmer fritidsundervisning i musik, sang og dans etc.
Aktivitetstilbuddene varierer fra år til år, afhængigt af underviserne og efterspørgslen.
Undervisning ligger typisk om eftermiddagen, så den er nem at kombinere med en
skoledag.
Foreningen er kommunalt godkendt og tilgængelig for alle, der har lyst - og er altså
ikke kun for elever fra Kolding Friskole.
Skovens Børn lejer sig ind i Kolding Friskoles lokaler, når disse ikke bruges til
undervisning eller andre arrangementer. Det skal for god ordens skyld understreges,
at det ikke er Kolding Friskole, der er ansvarlig for undervisningen. Skovens Børn kan
kontaktes ved at gå til bestyrelsen eller underviserne.
Ønsket med foreningen er at tilbyde en sjov og lærerig undervisning i et uformelt miljø.
Underviserne er primært unge mennesker med en stor interesse i at lære fra sig.
Eftermiddagens musikundervisning varetages af primært af MGK-elever fra Kolding
Musikskole.
Se jer om i tilbuddene på de næste sider. På bagsiden er der praktisk information.
God fornøjelse - Velkommen til sæson 2018/2019 !

Bestyrelsen
Formand: Mette Baden: mettebad@gmail.com, tlf. 6072 8823
Kasserer: Ulla Albeck, ulla.albeck@profibermail.dk, tlf. 4195 5325
Sekretær: Jens Chr. Bach Christensen: jenscbc@gmail.com
Suppleant: Henrik Holm-Bendtsen, tlf. 2027 5822

Guitar/ElGuitar/Bas/Ukulele
Mandag eftermiddag.
Lektioner á 25 min., solo undervisning.
Kr. 85 pr. elev pr. lektion.
Tilmelding til Anders Frank Jensen på mobil 2441 5872 eller
andersfrankjensen@gmail.com
Præsentation
Hej med dig! :)
Mit navn er Anders og jeg tilbyder undervisning i akustisk guitar, el guitar og bas.
Jeg spiller i et band med mine venner helt tilbage fra folkeskolen. Vi har netop udgivet
vores første album, og vi spiller koncerter rundt i hele Danmark og Europa! Jeg elsker
at spille guitar, og jeg elsker at undervise i det.
Der kan komme mange gode ting ud af at spille et instrument, også selv om man ikke
har de samme drømme som jeg - du vil ikke fortryde det!
Jeg begyndte først at spille guitar som 15-årig, så langt de fleste af jer er allerede LANGT
foran mig hvis I starter nu!
Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Klaver
Tirsdag eftermiddag.
Lektioner á 25 min., solo undervisning.
Kr. 85 pr. elev pr. lektion.
Tilmelding til Cecilie på mobil 60709031 eller cecilieholstjoergensen@gmail.com
Præsentation af Cecilie
Jeg hedder Cecilie og er 21 år. Jeg har altid spillet musik, men har spillet klaver siden
jeg var 12 år. Jeg har lige afsluttet MGK i sommers, og har undervist klaverelever det
sidste års tid.
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Trommer - NYT
Onsdag eftermiddag.
Lektioner á 25 min., solo undervisning, kr. 85 pr. elev pr. lektion
Tilmelding til Mathias Pedersen på mobil 2715 0722 eller math514r@gmail.com
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Solo sang og børnekor
Onsdag eftermiddag.
Lektioner á 25 min., solo undervisning eller evt. to elever, kr. 85 pr. elev pr. lektion.
Børnekor 45 min., hold undervisning, kr. 35 pr. elev pr. lektion.
Tilmelding til Simone Ledet Olsen på mobil 2811 3950 eller simone.ploof@gmail.com
Præsentation
Kunne du tænke dig at lære at synge? Jeg hedder Simone, jeg er 19 år og er rytmisk
sanger. Siden januar 2018 har jeg undervist elever på Kolding friskole som sanglærer.
Jeg underviser i solosang for både begyndere og øvede i alle aldre.
Min hverdag bruges på et 3-årigt konservatorieforberedende studie, MGK, med
formålet at starte på musikkonservatoriet.
Undervisningen på friskolen foregår primært onsdag eftermiddag, og planlægges så
vidt muligt efter den individuelles skema. I mine sangtimer lægger jeg stor vægt på den
enkelte elevs behov, og ønske. Udover dette, arbejder vi også med sangteknik og
udtryk.
Som en del af undervisningen, vil det være muligt at synge de sange man har lært, til
forskellige små koncertbegivenheder på friskolen.
Håber vi ses! 😊
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Violin
Onsdag eftermiddag.
Lektioner á 25 min., solo undervisning.
Kr. 85 pr. elev pr. lektion.
Tilmelding til Marie Hamborg på mobil 4014 8502 eller marie.hamborg@gmail.com
Præsentation
Har du lyst til at lære at spille violin?
Princippet er leg & lær, og det skal være sjovt at gå til violin. Vi kommer til at gå rundt
med små kugler på violinen, lege små violinlege og meget andet – alt sammen for at
lære at bruge og passe på hele kroppen, når du spiller.
Kontakt mig gerne, så vi kan få stablet en prøvetime på benene. Se også omtalen af
”åbent hus” på bagsiden af denne brochure.
Har du ikke selv en violin kan du kontakte mig - så informerer jeg dig om mulighederne.
Jeg har bl.a. to violiner, der kan lejes.
Som lærebog bruger vi ”A New Tune A day: Violin Book 1 - Lærebog med CD”
(kr. 109).
Jeg studerer på MGK (Musikalsk Grundkursus) i Kolding.
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Dans
Begyndere (0.-2.kl.): Torsdag 14:00 – 14:45
Let øvede (3.-5.kl.): Torsdag 14:45 – 15:30
Lektioner á ca. 45 min., hold undervisning
kr. 35 pr. elev pr. lektion.
Tilmelding til Sahras mor Pia Møller på mobil 2367 2394 eller
pia.moeller@stofanet.dk
Præsentation
Jeg hedder Sahra Møller, er 14 år og går i 9. klasse. Jeg har danset siden 0. klasse til og
med 7. klasse på Kolding Friskole. Jeg har også danset 3 år på danseskole, og skal i gang
med mit 4. år.
Når man går til dans hos mig, kan man komme til at danse forskellige stilarter. Alt fra
hiphop, jazz, moderne m.m., det kommer an på musikvalget.
Danserne kommer til at lære danseserier, som I kan optræde med til Musik i Skoven
og til Julestuen.

Praktisk information
Tilmelding
• Tilmelding sker ved at kontakte underviseren direkte - gerne så tidligt som muligt
og gerne senest mandag 27.august.
Hvis undervisningens ugedag ikke fremgår af dette program (dvs. ikke er fastlagt
endnu), kan man om nødvendigt oplyse underviseren om, hvilke ugedag man er
forhindret af andre aktiviteter, så prøver vi at tage hensyn til dette.
• I ugen efter 27. august, når vi kender antallet af interesserede elever,
lokalemuligheder etc., pusler vi et undervisningsskema sammen under
hensyntagen til elevernes skoleskemaer.
Skulle det ske, at der er for få ledige pladser, gives der prioritet til elever, der
fortsætter fra sidste skoleår.
• Underviseren melder tilbage til de interesserede elever med undervisningstid,
betalingsinformation etc.
• Tilmeldinger efter 27.august er velkomne og imødekommes efter bedste evne.
Medlemskab af Skovens Børn
Undervisning forudsætter medlemskab af foreningen Skovens Børn. Elever indmeldes
automatisk pr. 1.oktober. Kontingentet er årligt kr. 150 pr. barn og kr. 300 pr. voksen,
og opkræves direkte af foreningens kasserer.
Betaling for undervisningen
Ud over kontingentet betales underviseren direkte for selve undervisningen. Kun hvis
underviser aflyser en lektion, skal der ikke betales.
Betalingen til underviseren aftales individuelt med underviseren (kontant eller
overførsel) og sker fremad for perioderne september (prøveperiode), oktoberdecember, januar-marts og april-juni. Nærmere info kommer fra underviseren.
Hvis eleven dropper ud af undervisningen før sæsonen er slut, skal der gives besked til
underviseren (er eleven et barn, skal en forældre give besked). Betalingen for
indeværende periode fastholdes.
Undervisningsperiode
Undervisningen starter i uge 36 og slutter i uge 25.

