Lokale Esbjerg-unge spiller med Simon Kvamm
Simon Kvamm spiller koncert med unge musikstartere fra Esbjerg Ungdomsskoles nye
musiktiltag Band Workshop på Folkemødet d.14.6.2019!
Band Workshop er et nyt musiktiltag på Esbjerg Ungdomsskole. Det udspringer bla. af Nephews
Musikstarter Camp, som hvert år afholdes på Tobakken i uge 42, og har det primære formål at
styrke de unges sociale fællesskab omkring musik. Både campen og workshoppen er en kæmpe
succes. I Esbjerg var campen i 2018 udsolgt som en af de eneste camps i landet, mens halvdelen af
pladserne til 2019 allerede nu er revet væk. Workshoppen afholdes en gang i måneden, og skabt
for at de unge også kan mødes og spille sammen resten af året.
Simon Kvamm og folkene bag Musikstarter har et godt øje til de unge musikstartere fra Esbjerg og
til Ungdomsskoles nye koncept Band Workshop, da holdet passer perfekt ind i Musikstarter Campånden med "Musik & Fællesskab". De 9 unge og deres 2 undervisere, de lokale musikere Silje
Holtan & Kennet Lauridsen, er derfor inviteret med til Folkemødet på Bornholm, hvor de skal spille
en koncert med Simon Kvamm. Det er mega stort at være inviteret blandt alle unge i hele
Danmark – og til at spille med en af Danmarks største artister - det bliver en oplevelse for livet!
”Det er fantastisk at opleve at vores ide og arbejde med Band Workshoppen, som en rød tråd til
Musikstarter Campen, bærer frugt på så smuk en måde. For os handler det om at skabe en ramme
for de unge, hvor det primært handler om glæden ved at være sammen om musikken, skabe gode
sociale relationer, opdage nye sider af musikken og sig selv og skabe nye ideer og "unge-initiativ".
At opleve hvad musik og fællesskab kan. De unge går på opdagelse i forskellige musikgenrer, og
laver også egen musik og spiller jævnligt koncerter. Og hvis vi kan gøre det så tæt på virkeligheden
i øvelokalet og på scenerne som muligt, så er det målet! Derfor er det også fantastisk at have fået
denne invitation og anerkendelse af projektet. Vi skal jo på en vaskeægte band-tour.
De unge elsker projektet og er super engagerede, og er også begyndt at skabe egne bands udenfor
Ungdomsskolens ramme. De blomstrer både socialt og musikalsk, og det smitter af på alle omkring
dem – og når nu også hele vejen til Bornholm og resten af Danmark, og får dermed lov at sætte
Musik & Esbjerg på landkortet. Det er vi både taknemmelige og stolte over at være en del af!”
Silje Holtan, Musiker, Underviser og Ideudvikler på Musikprofilen på Esbjerg Ungdomsskole
Holdet tager afsted fra Esbjerg Ungdomsskole torsdag d.13.6 kl.15 og kommer tilbage til Esbjerg
mandag d.17.6.
Koncert m. Simon Kvamm: Fredag d.14.6 kl.17-18 – Gæstgiveren, Allinge
Kontakt for mere info: Silje Holtan tlf: 25 39 30 78 – siljeholtan@live.dk
Esbjerg Ungdomsskole & Musikstarter Camp Esbjerg

