
Nytænkning  
i talentudviklingen

På Holstebro Musikskole er Talentlinjen delt i tre 
spor: En klaverlinje, en orkesterlinje og en  rytmisk 
Linje. Opdelingen i linjer gør det muligt at lave en 
målrettet talentindsats. 

Den målrettede talentundervisning er i sit udgangs
punkt fleksibelt, så den kan ramme, hvad hver enkelt 
elev har behov for. En stor del af klaverelevernes 
 undervisning går ud på at arbejde frem mod at 
 deltage i nationale og internationale  konkurrencer, 
hvor der tit hives præmier med hjem. Desuden er 
Holstebro Musikskole med i Talentsamarbejdet 
MidtVest – et samarbejde mellem talentlinjer på de 
10 musik og kulturskoler i Region MidtVest, der 
afholder blandt andet fagdage og talentcamps for at 
styrke og højneindsatsen for talentudvikling.

Målgruppen er de 11 til 18 årige, som gerne vil 
noget ekstra i musikkens verden. Eleverne går til en 
optagelsesprøve, hvor de både skal spille / synge og 
testes i hørelære. 

Støtte fra erhvervslivet
Der er 18 talentelever. I år er der 10 klassiske og 8 
rytmiske elever. Hver uge får talentlinjeeleverne 
udvidet soloundervisning samt undervisning i 
hørelære/teori og sammenspil. På Holstebro Musik
skole går det virkelig godt på det klassiske område  
og det starter med en tidlig indsats hos børnene.

Musiklærer Elisabeth Colding Sivertsen står bag 
konkurrencen ’Børn Spiller Klassisk’, og konkurren
cen er en stor succes med 3040 deltagere hvert år, 
professionelt dommerpanel og præmier i flere kate
gorier, blandt andet støttet af det lokale erhvervsliv.

I byen Holstebro foregår der rigtig meget for de 
rytmiske elever: F.eks konceptet Songwriters In A Box, 
som er koncerter i Subhuset på Slagteriet for unge 
sangskrivertalenter. Koncerterne har virkelig god op
bakning, og det er en stor gulerod for eleverne, at man 
en dag kan stå på scenen til Songwriters In A Box. 

Resultatet er, at talenteleverne meget ofte går 
videre med musikken, og en stor del af dem søger 
videre på Orkesterefterskolen og MGK (Musikalsk 
GrundKursus). 

Talentindsatsen giver eleverne en identitet, et 
fællesskab og gode venner samt bevidsthed om 
hvordan deres musikalske løbebane kan udfolde 
sig. At de hurtigt kommer med i symfoniorkester, 
bands og konkurrencer gør, at eleverne får en masse 
succesoplevelser og mod på at fortsætte med deres 
musikalske udvikling.
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