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HPR OG HJØRRING MUSISKE SKOLE FOR SKOLEÅRET 2015/16 
 
 
Kære elever og forældre på HPR 
 
HPR fortsætter sit gode samarbejde med Hjørring Musiske Skole, hvor der både tilbydes 
musikundervisning på HPR samt instrumental undervisning på Hjørring Musiske skole som 
tilmeldes på nedenstående måde:   
 
Tilmeldingen til kommende skoleår foregår via: www.denmusiske.dk ->  Undervisningstilbud  
->  Undervisning på skoler  ->  Hjørring Private Realskole, hvor I kan gå ind og melde jeres 
børn til nedenstående undervisningstilbud: 
 
 
FORSKOLE - SANG, SPIL OG BEVÆGELSE 
 
På forskolen er glæden ved sang, musik, leg og bevægelse i højsædet. Der arbejdes med 
børnenes forhold til melodi, rytme og form. Undervisningen har stigende fokus på instrument-
kendskab og sammenspil, så børnene lidt efter lidt bliver klar til at modtage instrumentunder-
visning. 
 
For dig, der skal i 0. og 1. klasse 
 
Underviser:   Janni Kirkeby Nielsen (ansat på HPR) 
Tid og sted:  Torsdage kl. 13.30 i gymnastiksalen på HPR 
Pris:      4 rater à kr. 306,-.   
 
 
ALLE BØRN SPILLER - succes fra sidste skoleår fortsætter 
 
På HPR skal alle børn lære at spille et instrument. Vi har valgt violin og cello. 
Alle børn på 3. klassetrin får i én af deres musiktimer om onsdagen på skift undervisning i 
mindre grupper på et af instrumenterne af violinlærer Arthur Vetvik eller cellolærer Gunilla 
Odsbøl fra Hjørring Musiske Skole, mens de øvrige elever undervises af en af HPR’s musik-
lærere. 
Gennem musikken får børnene læring, koncentrationstræning, musikkundskab og fælles-
skab. 
  
Børnene får mulighed for at spille med i HPR’s strygeorkester onsdag kl. 12.45 - 13.30 i 
musiklokale D7 på HPR, hvilket foregår i fælleskab med alle tre 3. klasser 
 
Violin, cello og orkestret er en del af HPR´s profil, og dermed en del af skolepengene.  
Der er ingen tilmelding for eleverne på 3. klassetrin og begge musikaktiviteter ligger fast på 
elevernes skoleskema. 

http://www.denmusiske.dk/


 
 
  
4. klassernes mulighed for fortsættelse med violin og Cello undervisning 
 
Tid: Hver torsdag i 6. og 7. lektion er der undervisning for de 4. klasse 

elever, der ønsker at vedligeholde og udvikle deres tillærte violin- 
/cellokundskaber.  

Sted:  Det foregår i D7. 
 
4.C som ikke har været med i opstarten på 3. årgang er fortsat meget velkommen 
Tilmelding er ikke nødvendigt. 
 
 
KOR 
 
Der bliver i år oprettet et skolekor på HPR for mellemtrinnet.  
 
Korledere:   Jörg Brüning og Annette Bo Nielsen.  
Tid og sted: Onsdage kl. 13.35 i musiklokale D7 på HPR 
Tilmelding:      Sker pr. mail: jb@hpr.dk 
Pris: Tilbuddet er gratis.   
 
 
MINIKOR 
 
Som noget nyt på HPR, ønsker vi opstart af et minikor for begge vores 2. klasser, hvilket er 
skemalagt til onsdag i 6. lektion. Alle 44 elever deltager gratis.  
 
Det er Annette Bo Nielsen fra Musikskolen og Janni Kirkeby Jensen fra HPR, der står for kor-
undervisningen. 
 
Vi håber på og forventer en stor opbakning fra elevernes side til dette musikalske fælles-
arrangement.   
 
 
RYTMISK SAMMENSPIL 
 
Vi tilbyder rytmisk sammenspil for mellemtrinnet hver mandag i 7. lektion i lokale D7. 
Undervisningen varetages af Jörg Brüning.  Tilmelding til Jörg Brüning på jb@hpr.dk 
 
 
SKOLEORKESTER 
 
Der bliver i år oprettet et skoleorkester på HPR for overbygningen. 
 
Underviser:   Jörg Brüning 
Tid og sted:      Mandage kl. 14.25 i musiklokale D7 på HPR  
 (Undervisningen vil enkelte gange ske på andre tidspunkter) 
Tilmelding:        Sker pr. mail: jb@hpr.dk 
Pris: Tilbuddet er gratis. 
 
 
Skolekoret og skoleorkestret fortsætter i HPR regi.  
Tilmeldingen foregår derfor stadig direkte til musiklærer Jörg Brüning. 
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INSTRUMENTAL UNDERVISNING - Via Hjørring Musiske Skole 
 
For alle, uanset alder: 
 
Klaver Underviser: Danuta Michalak 
Violin Underviser: Arthur Vetvik 
Cello Underviser:   Gunilla Odsbøl 
Guitar Underviser: Henrik Mikkelsen 
Sang Underviser: Annette Bo Nielsen 
 
 
På Musikskolen kan du også lære at spille andre instrumenter og andre genrer. 
 
Du skal være forberedt på, at det kan blive på Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 
12B, Hjørring. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Rasmussen 
afdelingsleder 
 
 
 
 


