
Høringssvar vedr.  Sparekatalog for Børn og Unge fra Aarhus Symfoniorkester 

 

Aarhus Symfoniorkester kan i sparekataloget konstatere, at Børn og Unge ønsker at udfase 

samarbejdsaftalen mellem orkestret og Børn og Unge fra næste sæson.  

Aftalen om en skoleformidlingsordning til alle skoler i Aarhus Kommune med Aarhus Symfoniorkester 

består i dag af tre elementer, som er målrettet skolernes 3.-4. klasser om efteråret og 1.-2. klasser om 

foråret. Hvert af de ca. 80 forløb består af følgende tre elementer:  

1. En koncert på skolen med en mindre gruppe af orkestrets musikere. Musikerne fortæller og spiller 
for børnene, som på denne måde får musikken helt tæt på.  

2. En koncert i Symfonisk Sal i Musikhuset med hele symfoniorkestret.  

3. Undervisningsmateriale, der kan bruges direkte i musikundervisningen på skolen, udarbejdet 
specifikt til den konkrete koncert. 

 
I alt får 31 skoler og ca. 6.000 børn besøg i sæsonen 22/23, og der gennemføres 12 koncerter i Symfonisk 
Sal, hvor ca. 6.000 aarhusianske børn får en oplevelse med en symfonisk koncert. 
 
Hertil inkluderer samarbejdsaftalen, at Aarhus Symfoniorkester inviterer skoleelever til den årlige 
familiejulekoncert i samarbejde med Sangkraft Aarhus.  
 
Desuden sidder en medarbejder fra MBU med i orkestrets børneudvalg, som en del af aftalen. 

Orkesteret dedikerer fem produktionsuger til samarbejdet med MBU.  

Når tilskuddet ophører, bortfalder samarbejdsaftalen og tilbuddet nedlægges.  

Vi oplever, at der har været tale om et godt og tillidsfuldt samarbejde, som har tilført fagligt indhold og 

indsigt til skolernes undervisning. Det er en aftale som efter vores opfattelse har givet stor værdi for både 

den enkelte elev og skolerne og skoleklasserne som helhed.  

Nedlæggelse af tilbuddet vil være et tab for de mange skolebørn, som ude på skolerne på nærmeste hånd 

får øjnene op for den klassiske musik og kendskab til de klassiske instrumenter. Desuden vil orkestret miste 

den gode relation til det netværk at faglærere, som organiserer og tager imod orkestret ved besøg på 

skolerne. En relation, som det vil tage år at genopbygge. 

Eleverne vil gå glip at en vigtig fælles oplevelse, som traditionelt er til gavn for klassernes fællesskab og 

elevernes trivsel. Det kan derfor også undre, at magistratsafdelingen vælger at spare på kulturtilbud til 

skoleelever, samtidig med at partierne bag budgetforliget har besluttet at der skal ydes en særlig indsats 

for at styrke børn og unges trivsel. 

  

 

 

 


