VIOLIN
I violinundervisningen lærer du at holde på violinen, få en smuk tone, lytte, spille melodier og læse noder.
Undervisningsmaterialet indeholder danske sange, børnesange, folkemelodier, populær og klassisk musik.
Så snart man kan spille lidt, er der mulighed for sammenspil med andre. For både suzuki- og ældre elever er
der mulighed for violinsammenspil en gang om måneden á 40 min. De mere øvede elever kan deltage i
Favrskov Unplugged. For alle elever er der mulighed for at deltage i stævner, der er tilpasset elevens niveau.
Det forventes, at du i begyndelsen øver mindst 10 minutter hver dag - uanset hvilken undervisningsform, du
vælger. Efter nogle måneder til et halvt år, trænes du op til at kunne øve en halv time hver dag. Det skal der
til for at bevare motivationen og føle at det går fremad. Så bliver det sjovt at spille!
Målet for violinundervisningen er at få en fagligt dygtig violingruppe der kan begå sig i det lokale musikliv.
For den enkelte elev er det målet at de kan dygtiggøre sig efter evne, interesse og ambitioner til at deltage
aktivt og bredt i det danske amatørmusikliv, lokalt eller nationalt. Hovedformålet med violinundervisningen er,
at børnene får en bred almen dannelse, herunder musik på et højt niveau.
Du kan begynde at gå til violin, fra du er 8-9 år. Yngre elever ned til 4 år tilbydes Suzuki-violin:
SUZUKI VIOLIN
Som suzuki-elev kan du starte tidligt med at spille violin. Tag din mor eller far i hånden allerede når du er fire
år, og meld dig til violin. Far eller mor deltager i undervisningen og hjælper dig med at øve hjemme, og du
kommer til at deltage i sammenspil med andre violinspillere.
Som suzuki-elev lærer du at holde på violinen, få en smuk tone, lytte og spille små melodier på en legende
måde, der er tilpasset din alder. Undervisningsmaterialet er hovedsageligt folkemelodier, børnesange og
klassisk musik. Her er der mulighed for tidligt at få et godt og sikkert greb om violinen og blive dygtig til at
spille efter gehør. Nodelæsning lærer du lidt senere, når du når skolealderen. Som suzuki-elev er der
mulighed for at deltage i lokale, nationale og internationale Suzuki workshops, der er tilpasset alle niveauer.
Musikskolen råder over et antal violiner, som lejes ud til elever. En violin findes i forskellige størrelser.
Hvis du ønsker at købe en violin, kan din lærer hjælpe med råd og vejledning.
Individuel lektion: Du får undervisning i minimum 20 min. om ugen. Eleven har lærerens fulde
opmærksomhed, og undervisningen baseres på den enkelte elevs evner og ildhu.
Hold: 2-3 elever sammen i 30 min. (for begyndere) eller 4-5 elever i 40 min. om ugen. Her kan du komme
godt i gang sammen med andre, lære det grundlæggende violinspil, og se om det er noget for dig. Efter ca.
et år, kan du fortsætte på individuel undervisning. Suzuki-undervisning tilbydes ikke på hold.

