MUSIKSTARTER Camp Esbjerg udtalelser:

JAROSLAW – sang (16 år)
Musikstarter er noget, som alle musikglade unge burde prøve. På campen mødte jeg venner med samme interesse som jeg.
Udover det gav musikstarter mig en masse, både personligt og musikalsk. Det at vi blev inddelt i bands, og på en uge skulle
have et par numre op at stå var nok noget af det fedeste, jeg har oplevet. Med hjælp fra nogle helt fantastiske undervisere
fik jeg lært en masse ting, og ikke kun om min egen stemme, men også om de forskellige instrumenter vi havde med. Det
som jeg synes var vigtigst for mig var, at jeg lærte om, hvilket ansvar man har for at alle i et band har det sjovt. Det er
noget, som også kan bruges i andre sociale sammenhænge.

SOFUS – guitar/trommer (16 år)
Jeg var på Musikstarter camp i efteråret 2017. Det var en helt utrolig dejlig camp. En ting var det musikalske - jeg lærte en
masse, men det vigtigste var nok fællesskabsfølelsen omkring musikken. Der var et enormt fedt sammenhold og den måde
man kunne lære nye folk at kende på gennem musikken var en helt fantastisk oplevelse. Det er ikke noget jeg har oplevet
andre steder i andre bands jeg har spillet i.

ASTA – trommer (13 år)
Jeg elsker at spille trommer og musik, men manglede nogle at dele min passion med. Når jeg forsøgte at snakke musik med
mine venner i skolen, var der ingen som interesserede sig for det. Så det var en super fed oplevelse at komme på
Musikstarter og finde nye venner at spille og nørde musik med, og få lov til at være sig selv.
Det bedste ved Musikstarter er, at man får lov til at fordybe sig i musik en hele uge. På et sammenspilshold på musikskolen
spiller vi 45 min. om ugen, og det rykker ikke på samme måde. På Musikstarter spiller vi også på tværs af alder, da det er
musikken som er i centrum. Det er også nogle superfede undervisere, som fik det bedste frem i alle og ikke mindst
pædagogerne, som skabte en super stemning. Jeg ville ønske, at man efter Musikstarter kunne fortsætte med at spille
sammen, men det er svært at finde øvelokaler. Nu har jeg heldigvis fundet sammen med 3 andre i vores eget band, og jeg
har haft stor glæde af alle de ting jeg har lært på Musikstarter om at spille i band. At spille i band er bare livet!

STINE – bas (15 år)
Musikstarter har været den største oplevelse nogensinde! Jeg synes det er mega vildt at tænke på, alt det jeg oplevede, og
alt det jeg lærte på så kort tid. Så mange nye venner, et nyt band, god mad, sangskriver tips, workshops på mit instrument
og til sidst men ikke mindst fik jeg lov til at stå på en af Danmarks allerstørste spillesteder! Alt det og mere til skete på kun
fem dage. Fem dage med undervisningen helt i top, koncerter med mega gode bands og alt det andet der skete på den
fantastiske uge. Jeg er så taknemmelig for at jeg kunne komme med, og har da også planer om at komme med næste gang
Musikstarter i Esbjerg bliver afholdt!

MAJA – sang/guitar (15 år)
Jeg synes i den grad Musikstarter har hjulpet mig! Jeg har for det første fået en masse nye venner, som har den samme
interesse som mig. Udover det har jeg fået en hel del viden indenfor det tekniske ved musikken, hvilket også har hjulpet
mig videre. Sidst men ikke mindst har jeg også lært, hvordan man spiller i band og hvordan man får alle instrumenterne til
at lyde godt sammen. Jeg ser hvert år frem til Musikstarter. At kunne komme tilbage til alle vennerne, alle de skønne
lærere og pædagoger som i den grad også gør hele campen fuldendt! Musikstarter er virkelig en kæmpe oplevelse og en
kæmpe hjælp til at komme videre med musikken, og jeg ville bestemt ikke være det foruden.

JONAS – bas (16 år)
Jeg synes at Musikstarter var en kæmpe oplevelse. Jeg udviklede mig mere end nogensinde på mit instrument, og jeg har
nok aldrig fået så mange nye venner på så kort tid før! Jeg snakker faktisk stadig med mange af dem og vi har glædet os så
meget til Musikstarter i år, så vi kan møde hinanden igen. Det ville virkelig betyde så meget for mig at komme på
Musikstarter igen!

JOHANNA – guitar/trommer/sang (16 år)
Jeg har været med på Musikstarter siden 2016, og det er virkelig noget af det fedeste jeg længe har prøvet. Jeg føler at man
udvikler sig helt vildt musikalsk på bare en lille uge! Der er så mange mennesker man ikke kender, men som man bygger
venskaber op med rigtig hurtigt, og det er vildt fedt hvordan alle bare ”bond’er” over det samme, som jo er musikken, som
virkeligt bare bringer os sammen! Lærerne er også virkelig gode og de er virkelig nemme at snakke med, og så er
undervisningen bare helt i top! Jeg vil helt sikkert tage på Musikstarter igen!

JENS JØRGEN – guitar (17 år)
Jeg har været på Musikstarter Camp Vestjylland i Esbjerg to år. Musikstarter for mig har betydet alt for mine musikalske
kompetencer, og lært mig hvordan det virkelig er at spille i band og stå på en scene. Efter den første camp startede jeg
endda mit eget band.
Det er grunden til, at jeg startede med at spille elektrisk guitar, og nu er det faktisk, det jeg spiller allermest. Det betød bare
virkelig meget, at lærerne var så dygtige som de var, og at man havde nogle at spille sammen med. Jeg håber selvfølgelig
også på at komme med igen i år.

