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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31 .
december 2016 for Den Jyske Sangskole.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Herning, den 30. marts 2017

Daglig ledelse:
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Mads Bille
Kunstnerisk leder
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"
Christian Alstrup
Direktør

Bestyrelse:

Robert Bøgelund'Vinther
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen for den Den Jyske Sangskole

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Jyske Sangskole for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og instruks om regnskab og revision for projekttilskud over 500.000 kr.
administreret af Kunststyrelsen.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabslovenog instruks om
regnskab og revision for projekttilskud over 500.000 kr. administreret af Kunststyrelsen. Det er
ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter,
at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi gøre opmærksom på, at institutionen har indarbejdet
budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revisionen.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er
uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og instruks om regnskab og revision for projekttilskud over 500.000
kr. administreret af Kunststyrelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksisog
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det
ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, herunder instruks om regnskab og revision for projekttilskud over
500.000 kr. administreret af Kunststyrelsen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugernetræffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssigeskøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan
fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 30. marts 2017
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FORKORTELSER OG HJEMMESIDEHENVISNINGER

DJS
MVP
MVJ
HKD

Den Jyske Sangskole
MidtVest Pigekor
MidtVest Juniorkor
Herning Kirkes Drengekor
Sangens Hus
Syng Danmark

www.denjyskesangskole.dk
www.midtvestpigekor.dk
www.midtvestpigekor.dk
www.herningkirkesdrengekor.dk
www.sangenshus.dk
www.syngdanmark.dk

DEN JYSKE SANGSKOLES BESTYRELSE

I løbet af 2016 er der blevet afholdt 3 møder med sangskolensbestyrelse, som pr. 31.12.2016 bestod af
Formand:

Jørgen Zartow, Bestyrelsesformand og -medlem i en række virksomheder

Næstformand:

Martin Winther Olesen, museumsinspektør og repræsentant for MVP
Robert Bøgelund Vinther, Studieleder ved Det Jyske Musikkonservatorium
Jens Carl Moesgård Nielsen, Sognepræst ved Herning Kirke og repræsentant for HKD
Lars Stentoft, kulturdirektør
Lars Damgaard, virksomhedsejer

På bestyrelsesmøder deltager desuden sangskolensledelse:
Christian Alstrup, direktør
Mads Bille, Kunstnerisk leder
Rikke Ramm Eberlein, daglig leder af sangskolenslokale/regionale aktiviteter
Derudover kan der på bestyrelsesmøder deltage udvalgte personer, afhængig af mødernes indhold og
formål. Sangskolensrevisor, Henning Nielsen, har deltaget i årets første møde, vedr. regnskab for
2015.
Bestyrelsen har haft en målsætning om at tilføre mere erfaring med bestyrelsesopgaven ind i
bestyrelsen. Det er lykkedes gennem udvidelsen af bestyrelsen med den erfarne Jørgen Zartow, der
bl.a. har siddet en årrække i RealDaniasbestyrelse. Jørgen er skolens første professionelle
bestyrelsesmedlem og -formand, og der er tro på, at Den Jyske Sangskolenu står endnu stærkere
omkring overordnet ledelse og strategi. En stor tak til Jens Moesgaard, som i mere end 7 år har fyldt
rollen som bestyrelsesformand ud. Jens fortsætter som menigt medlem i bestyrelsen som repræsentant
for Herning Kirkes Menighedsråd og Herning Kirkes Drengekor, og bestyrelsen er dermed sikret
kontinuitet på det område.
I 2016 har bestyrelsens desuden konstitueret sig med Martin Winther Olesen som næstformand, og
Martin afløser dermed Robert Bøgelund Vinther i denne rolle. Robert fortsætter som menigt medlem af
bestyrelsen og som repræsentant for Det Jyske Musikkonservatorium.
Vi fornemmer klart, at vi har en særdeles velfungerende bestyrelse, hvor der hersker stor tillid og godt
samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen af sangskolen. I løbet af året har bestyrelsen besluttet at
ændre Christian Alstrups titel fra Leder til Direktør, da dette er den mest passende og bedste
beskrivende titel for det arbejder, der bliver udført.
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DEN JYSKE SANGSKOLES

MÅLSÆTNINGER

Den Jyske Sangskole blev etableret 1. september 1999 og har følgende mission:
Missionen er det sangskolen er sat i verden for, og som alle involverede
engageret i og arbejder med at realisere.

i sangskolens arbejde dagligt er
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At fremme sangen i Danmark

Det er en særlig forpligtelse for Den Jyske Sangskole at
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undervise eleverne i Herning Kirkes Drengekor og

Vi har formuleret en "Vision 2018", som beskriver det vi ønsker at realisere for organisationen
og denne er formuleret således:

12018 er vi etfysisk sanghus i Herning,som rummer Sangens Hus, Den Jyske
Sangskole, netværket SyngDanmark og andre sangaktører, der ønsker at fremme
sangen i Danmark.
Huset er anerkendt som et kreativt, attraktivt og visionært fællesmiljø for sang,
fysisk såvel som organisatorisk.

Sangens Hus

Vi har gennem et stærkt og fokuseret arbejde skabt et mærkbart løft af sangen i
Danmark, der har ført til en forankring af Sangens Hus som en national institution.

Den Jyske Sangskole

Vi er anerkendt som et talentmiljø i sang på internationalt niveau.

i 2018,
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Visionerne for såvel Den Jyske Sangskolesom Sangens Hus og SyngDanmarkhar et fælles grundlag,
fælles indsatsområder og fælles perspektiver.
Vi arbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og har på alle områderne fokus på såvel elitesom breddearbejdet, samtidig med at arbejdet dokumenteres og deles via et videncenter.
Organisationerne hviler ligeledes på en fælles faglig baggrund, hvor nøgleordene er
Netværk. Vi tror på videndeling og at vi sammen kan skabe synergi og resultater.
Involvering. Vi ved, at sangen ikke kan og skal fremmes af en institution alene. Og vi ved også,
at den bæredygtige forandring bedst skabes gennem reel involvering og ejerskab. Derfor er det
en kerneværdi for DJS at involvere, dele og gøre opgaverne sammen.
Åbenhed. Vi har intet at skjule, men masser at dele. Der er masser af viden i sangmiljøerne i
Danmark, men alt for lidt delt viden. Det vil vi gerne gå i spidsen for at vise. Vores arbejde er
transparent og åbent for alle, der er nysgerrige på sangens vegne.
Katalysator. Vi ser os selv som en katalysator for at fremme sangen. Vi ved at sangaktørerne
vil noget sammen og har et fælles mål. Ved at tage initiativ, involverende ledelse og tydelig
styring tror vi på, at vi kan være katalysator for, at vi sammen kan udnytte det store potentiale
vi har, og imødekomme det behov for større sammenhængskraft, som den danske befolkning
efterspørger.
Samarbejde. Vi baserer vores arbejde på at gøre det sammen, og vi ønsker at være
rollemodeller, når det gælder samarbejde, og evnen til at skabe et værdifuldt og meningsfuldt
samarbejde.

Internationalt

Videncenter

Sangens
Hus

Regionalt

Nationalt
~
Den Jyske
Sangskole

N~tværk

Syng
Danmark

Sangprojekter

Fagligt fællesskab

Somorb~Jd~
Katalysator

Involv~rlng
Åb~nh~d

Lokalt

ØKONOMI OG ORGANISATION
Økonomisk set har Den Jyske Sangskolei 2016 haft et år, hvor indtægterne er steget i tråd med
aktivitetsniveauet og hvor budgettet er blevet overholdt. Indtægtsgrundlaget har rundet de 14 mio.
kr., og vi har styrket vores egenkapital som planlagt, og opfylder dermed målet om til enhver tid at
have en egenkapital i sangskolen på ca. 1 mio. kr., som et naturligt beredskab til såvel imødegåelse af
eventuelt kommende udsving på indtægtssiden, som muligheden for at investere i udvikling af nye
projekter.
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Sangskolen nyder godt af, at vi i øjeblikket har flerårige aftaler omkring finansieringen, herunder;
Med Herning Kommune skal det årlige tilskud på ca. 1.8 mio. kr. til Den Jyske Sangskole
godkendes årligt, og vi fornemmer at der er stor tillid og opbakning til institutionen og de
resultater, som vi skaber og de ydelser vi leverer.
I årene 2017 - 2019 er der indgået en 3 årig aftale med Ole Kirks Fond på 2,25 mio. kr. årligt
I årene 2015 - 2017 er der indgået en 3 årig aftale med Det Obelske Familiefond om en årlig
støtte på 2 mio. kr., hvoraf størstedelen uddeles til de 9 sangkraftcentre
Med Kulturministeriet er der for perioden 2013 - 2017 aftalt en årlig bevilling på 2 mio. kr. til
etablering af Sangens Hus
Ovennævnte giver et solidt fundament og muligheden for at fokusere vore kræfter mod at udvikle
sangskolens aktiviteter yderligere.
Vi oplever, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Herning Kommune - både på politisk niveau
og ind i de forskellige forvaltninger. Og vi gør hvad vi kan for at understøtte Herning Kommunes
overordnede målsætning om "her er alle muligheder åbne". At befinde sig i Herning Kommune er
ensbetydende med, at der stort set overalt er mere fokus på muligheder end begrænsninger, og det vil
vi gerne med udviklingen af sangskolen forsøge at understøtte. Naturligvis med fokus på sang og hvad
sang og bevægelse kan gøre, især når det gælder børn og unge.
I årets løb har vi udvidet samarbejdet med Herning Kommune omkring således at vi ved udgangen af
2016 bl.a. samarbejder omkring følgende aktiviteter
Lokaler. Vi har centralt i Herning fået stillet knap 1000 kvrn. gratis til rådighed, med bl.a. 6
undervisningslokaler, 2 korlokaler/-sale, et hygge/opholdsrum til sangerne, et køkken samt
kontorer til de fast ansatte. I løbet af 2016 har vi fået yderligere ca. 80 kvm. Til rådighed, som
et tiltrængt løft af vore kontorfaciliteter. Indtil da har vi haft 10 faste arbejdspladser til14
fastansatte, men med de nye lokaler er der blevet faste arbejdspladser til alle, samtidig med
at arbejdsmiljøet har fået et tiltrængt løft.
Talentklasser. Her er kommunens mangeårige idrætstalentklasser blevet udvidet med sang- og
musikelever, og er dermed den første kommune i Danmark hvor såvel idræts- som
musiktalenter er samlet i et fælles talentudviklingsmiljø
Sangglæde på arbejdspladsen. I alt 8 afdelinger af Herning Kommune indgår i et sangforløb,
hvor alle medarbejdere i hver afdeling arbejder med sang og bevægelse under ledelse af en
sangkonsulent fra Den Jyske Sangskole. Der er fokus på at højne arbejdsglæden og -trivslen på
arbejdspladsen, og de foreløbige erfaringer er særdeles positive
Julekoncerten. Her indgår ca. 450 børn fra 18 folkeskoler i kommunen deltager. Heri indgår
også et tæt samarbejde med musiklærere på de enkelte skoler.
Sang, bevægelse og læring. Herning Kommune er projektejer og den Jyske Sangskole
projektleder og samarbejdspartner omkring opkvalificering af 340 musiklærere i omkring 20
kommuners folkeskoler spredt ud over Danmark. Projektet er udviklet sammen med kommunen
og er finansieret gennem AP Møller Fondens folkeskoledonation på 1 mia. kr.
Udvikling af sang- og musikstrategi for børn i Herning Kommune. Vi samarbejder om at skabe
en fælles strategi for, at der generelt i Herning Kommune etableres et tydeligt sang- og
musikspor fra dagplejere og daginstitutioner til folkeskolen og talentklasserne.
o I alt 25 dagplejere har gennemgået en opkvalificering til at kunne fremstå som sangdagplejere
o 2 vuggestuer er i fuld gang med at etablere sig som sang-vuggestuer
o 5 daginstitutioner er i fuld gang med at etablere sig som sang-børnehaver
o 4 folkeskoler er i fuld gang med at etablere sig med en tydelig sang- og musikprofil
IT-support. I løbet af 2016 har vi efter aftale med Herning Kommune indgået IT Outsourcing
aftale med IT Relation. Herning Kommunes IT-koncepter kunne ikke rumme en selvejende
institution som Den Jyske Sangskole indenfor de ret snævre rammer, som kommunen af bl.a.
sikkerhedsmæssige årsager har valgt at sammensætte ydelserne. Også omkring
tlf. abonnementer har vi været nødsaget til at træde ud af kommunens gode ordninger, da
denne ikke omfattede selvejende institutioner. DJS kan dog fortsat nyde gavn af kommunens
indkøbsordninger omkring hardware.
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Fra statens side består samarbejdet især omkring projektet "Etablering af Sangens Hus", hvor
kulturministeriet har bevilget 1 mio. kr. i 2013 samt 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 - 2017. Formålet
med denne bevilling er, at vi over de 4% år kan få etableret et Sangens Hus, der kan sætte fokus på
samarbejde og videndeling blandt sangaktører i Danmark, og gennemføre en række nationale
sangprojekter, der kan løfte sangen generelt over hele landet. I 2016 er der sket afgørende skridt i den
rigtige retning.
Opbakningen fra Ole Kirks Fond er fortsat fuldt ud til stede. Bevillingen på ca. 2.2 mio. kr. årligt i
2014- 2016 er fortrinsvis øremærket til undervisning og udvikling af kor og korsangerne i Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor. Herunder bliver midlerne anvendt til investeringer i nye
undervisningsmetoder og udvikling af nye sangprojekter bl.a. til stimulering af fødekæden til korene og
generelt et sangløft til børn og unge. Det er en stor glæde, at sangskolen på denne måde kan være
med til at føre fondens ønsker ud i livet. Vi bestræber os på løbende at have en god og konstruktiv
dialog med Ole Kirks Fond og på den måde sikre, at sangskolens fokus og aktiviteter lever op til fondens
forventninger, og med en ny 3-årig aftale i 2017-2019 kan vi fortsætte det gode og konstruktive
samarbejde, og ikke mindst fortsætte talent- og korudviklingen med samme kraft som hidtidigt.
Som et led i bevillingen fra Det Obelske Familiefond på 6 mio. kr. årligt i en 3-årig periode, 2015 2017, kunne sangskolen i 2015 uddele i alt 1.750 t. kr. til sangkraftcentrene i Danmark. Målene for 2015
- 2017 i bevillingen er, at det skal føre en konkret medfinansiering på kommunernes driftsbudgetter
med sig, og at der skal investeres mærkbart i talent- og eliteudviklingen lokalt. Fonden ønsker at give
et godt afsæt til, at sangkraftcentrene kan blive langtidsholdbare, men det er kommunerne, der skal
tage et ansvar for den løbende drift. I løbet af 2016 kan vi konstatere, at samtlige 10 sangkraftcentre
har fået etableret økonomiske driftsaftaler med den lokale kommune, og i de fleste tilfælde med et
flerårigt perspektiv.
På fondssiden har vi nu gennem en række år modtaget et betragteligt tilskud på 250 t.kr. fra EGEfonden, som vi er særdeles taknemmelige for. Fonden er fra Herning, og vi er glade for at fonden på
den måde ønsker at bakke op omkring vores talentudvikling af lokale sangtalenter, samt udviklingen af
kulturen i Herning og omegn.

UNDERVISNING
På undervisningssiden er der blevet arbejdet målrettet indenfor såvel sang-, hørelære og
klaverundervisningen. Et nyt tiltag fra sæson 2016-17 er, at der nu er fast tilknyttet en gennemgående
stemmeopvarmer for både MidtVest Børnekor og MidtVest Juniorkor, så der nu er en rød tråd i den
måde, der arbejdes med stemmebevidsthed på fra MidtVest Børnekor og op til MidtVest Pigekor.
Stemmeopvarmeren indgår i en tæt dialog med børne- og juniorkorets dirigent.
Vores sangpædagog-team består fremdeles af 5 sanglærere - alle med hver sin profil og alle med
konservatoriebaggrund og stor undervisningserfaring.
Vi har en stabil og velfungerende faggruppe af klaverundervisere hvilket betyder, at vi kan tilbyde
korsangerne klaverundervisning på et højt niveau, med konservatorieuddannede
undervisere og med en
rød tråd i sammenhængen til solosangundervisningen, korprøverne, koncerterne og
hørelæreundervisningen . I foråret 2016 havde vi 7 klaver-elever til prøve i ABRSM (Associated Board af
the Royal School af Music) og de klarede prøverne meget flot. Associated Board af the Royal Schools af
Music er et internationalt anerkendt undervisningssystem med klare, konkrete rammer, niveauer og
læringsmål. Systemet er udbredt i næsten 100 lande i verden og indebærer bl.a. eksamination af
ABRSM akkrediterede censorer, der garanterer et højt, internationalt sammenligneligt niveau.
Klaverundervisningen tilbydes i fleksibelt og udbytterigt samarbejde med FOF, Herning. Dette
samarbejde gør, at korsangerne er sikret klaverundervisning med den samme kontingentbetaling som i
musikskoleregi. Klaverunderviserne er formelt ansat af FOF, Herning, men det er sangskolen, der
varetager al skemalægning, kontakt med elever og forældre, udvikling af undervisningen, daglige
ledelse og lignende.
I 2016-2017 varetages hørelæreundervisningen
af seks juniorundervisere, som under supervision af
Dorte Bille og ungarske Gabrielle Thesz tilrettelægger og gennemfører undervisningen af de ca. 55
sangere fra HKD og MVJ. Form og indhold på juniorunderviserforløbet
er ved at finde sin form, hvilket
kan måles direkte på kvaliteten af arbejdet i korene, idet sangerne er klædt bedre på mht. teoretiske
færdigheder.
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Tiltaget med Juniorunderviserne har allerede vakt stor interesse uden for Den Jyske Sangskole. I
efteråret 2016 har vi taget næste skridt i forhold til at vi i 2017-2018 formaliserer forløbet, således at
alle juniorundervisere afslutter forløbet med en prøve med en ekstern censor (= Gabriella Thesz).
I 2016 har der været afholdt teammøder for alle undervisere, dirigenter og korproducenter, som er
involveret i det daglige arbejde omkring alle kor i pigekorssøjlen. Det sker, for at sikre at der er fælles
indsigt i arbejdet og i hvordan korene udvikler musikalsk, læringsmæssigt og socialt; også for fremdeles
at udvikle på korenes udtryk og koncertformer. Dette arbejde fortsætter og udvikles i 2017.
I sommeren og efteråret 2016 har vi haft et godt samarbejde med IT Relation, Herning omkring
uddannelse af kommende medarbejdere i IT Relations 3 måneders KAPOW Academy-forløb. En af vores
sangkonsulenter har haft 3 forskellige hold med ca. 6-8 kursister pr. hold. Hvert hold har modtaget 3
gange workshops af ca. 2 times varighed uden pauser. KAPOW-forløbet indeholder fokus punkter som
Service, DNA, Superhelt, No-Problem-tilgang samt mere IT-teknisk træning. Formålet med selve
academy-forløbet for IT Relation var at rekruttere egne folk i de værdier og strategier, som IT Relation
stræber efter. De 3 sangworkshop formål var at test og udvikle den enkeltes kursist i
præsentationsteknik, fremlæggelse, parathed, styrke teamsamarbejdet m.m.
De fast tilknyttede medarbejdere/personer på sangskolen pr. 31 .12.2016:

Anette Lynghøj
Anne-Grethe Holm
Anne Kathrine Højgaard
Anne Märcher
Annemette Juul Pedersen
Anne-Sofie Møller Olesen
Berit Pihl Mogensen
Christian Alstrup
Christian Steen Noringriis
Christina Schultze
Christine Dueholm
Ditte Andersen
Dorte Bille
Elena Mogensen
Elisabetta Eliseo
Emil Gryesten Jensen
Eunjin Ko Dey
Hanne Ringblom Kristensen
Heidi Kudahl Sørensen
Helena Krabbe-Larsen
Ida Björg Leisin
Jens Krogsgaard
Julie Kold Vilstrup
Julie Brorsen Schmidt
Karina Andersen
Katrine HøgenhaugBæk
Kristine Eiler Ernst
Laura Flensted-Jensen
Lise Munck-Alstrup
Lise Bech Bendix
Lise Bonde Christensen
Lotte Gilbert Langseth
Mads Bille

Sangkonsulent
Bogholder
Dirigent MidtVest Børnekor og MidtVest Juniorkor - på
Kommunikationsansvarlig
Underviser på Talentklasse
Dirigentassistent børnekoret, juniorunderviser i
Sangpædagog,MGK-koordinator
Direktør for sangskolen og Sangens Hus
Sangkonsulent
Juniorunderviser i hørelære og piccoline
Underviser på Talentklasse og Sangkonsulent
Kommunikationsmedarbejder
Korchef MVP, sangkonsulent, undervisningskoordinator
Klaverunderviser
Klaver- og MGK-underviser
Klaverunderviser og -koordinator
Klaverunderviser, -koordinator og akkompagnatør - på
Dirigent Spirekoret
Sangkonsulent, projektleder, projektkoordinator
Juniorunderviser i hørelære, piccoline
Sangkonsulent
Sangpædagog
Sangpædagogog sangkonsulent
Klaverunderviser
Bogholder og Skolesekretær
Projektleder
Sangkonsulent
Sangpædagog,sangkonsulent og TalentklasseSangkonsulent
Sangkonsulent
Kontorassistent og korproducent
Sangkonsulent
Kunstnerisk leder af sangskolen og Sangens Hus
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Marit Bach Green
Merete Abrahamsen
Michelle Skov
Mikkel Lyrsholt
Nadja Enevoldsen
Nikolaj Rønholm
Olivera Marinkovic
Peter Frost
Poul Teddy Rasmussen
Rasmus Steenberg
Rie Damgaard Swartz
Rikke Ramm Eberlein
Sara Boesen
Signe Højmark Thaarup
Sine Kristensen
Siri Myggen
Stine Isaksen
Stine Bundoline Dam
SusanneD. Jensen
Thomas Larsen Späth
Ulla Christensen
Vitalja Gurviciute

Barselsvikar dirigent MidtVest Børnekor og - Juniorkor,
Sangkonsulent
Kommunikationsmedarbejder Kultursamarbejdet - på
Juniorunderviser i hørelære
Sangkonsulent
Juniorunderviser i hørelære
Klaverunderviser, akkompagnatør og underviser på
Projektleder og videnmanager for Videncentret
Sangpædagog
Sangkonsulent
Bogholder og skolesekretær
Daglig leder Den Jyske Sangskoleog korproducent
Sangkonsulent
Sangkonsulent
Juniorunderviser i hørelære
Sangkonsulent
Kommunikationsmedarbejder Videncentret
Sangkonsulent
Projektleder og kommunikationsansvarlig
Projektleder
Sangkonsulent
Klaverunderviser

På kommunikationssiden har vi en samarbejdsaftale med kommunikationsbureaet Have Kommunikation.
Aftalen omfatter dels løbende sparring og rådgivning, dels konkret assistance vedr. større nationale
kommunikationsopgaver inden for SangensHus. Dette samarbejde fungerer meget tilfredsstillende Have Kommunikation har dels en særdeles stor faglighed og viden omkring kultur og medier, og dels et
imponerende netværk og gennemslagskraft omkring nyheder og etablering af samarbejder.
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MISSION OG VISION FOR TILKNYTTEDE KOR

såvel MidtVest Pigekor som Herning Kirkes Drengekor arbejder strategisk og har defineret såvel visioner
som konkrete handlingsplaner for korene.
MidtVest Pigekor
På pigesiden har visionsprocessen medført, at korudvalget har valgt at arbejde videre med denne
vision:

Visionen skal realiseres på baggrund af den grundlæggende mission for korene, nemlig

Mission
• At give særligttalentfulde pigermuligheden forat dyrke sang på det
højest m ulige niveau
• At etablere en musikalsk fødekæde indenfor sang· specielt til
musikkonservatorier.

Et fokusområde for visionen for MidtVest Pigekor har i 2016 været at få skabt en mere klar rød tråd
gennem hele hierarkiet af pigekor - lige fra de 6-årige i Spirekoret til de ældste korsangere i MVP. Der
er etableret nogle fælles rammer omkring udmøntning af visionen, det kunstneriske arbejde, det
pædagogiske arbejde, ledelsen af korene og strukturen i selve korhierarkiet.
Fra og med august 2015 er der sket ændringer i strukturen i fødekædekorene til MidtVest Pigekor ud
fra devisen om at beholde flest mulige sangere i korene længst muligt og at give sangerne mest mulig
undervisning i den periode, hvor de er mest klar til det. Alt sammen for at sikre, at niveauet i MidtVest
Pigekorene sikres og stadig udvikles.
MidtVest Børnekor består nu af piger, der går i 3. klasse. I børnekoret er der fokus på arbejde med
elementære musikfaglige begreber og der arbejdes med klangfornemmelse og udtrykslyst. MidtVest
Juniorkor består af piger, der går hhv. i 4. 5. og 6. klasse. I Juniorkoret får alle sangere desuden
undervisning i hørelære og sang og alle spiller et instrument. Den nye struktur har medført bedre og
mere fokuseret læring i alle kor.
Herning Kirkes Drengekor
Korudvalget for Herning Kirkes Drengekor har besluttet sig for følgende vision:
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mission for koret (- at udføre kirkelig korsang på et
højt niveau gennem gudstjenester og koncerter med forankring i kirkeårets gang og den lutherske
gudstjeneste), og er et udtryk for at koret fortsat skal udvikle sig musikalsk, men at der nu også er
fokus på den opgave det er, at medvirke til at gøre sangen - og korsangen - mere synlig i Danmark.
Koret ønsker at understøtte, at kirkekorssang på højt niveau ikke kun er forbeholdt en lille kreds af
publikum, men at koret også er rollemodeller for unge piger og drenge og har en rolle i at gøre sangen
og korsangen til en naturlig oplevelse, der kan stimulere ønsket om selv at synge noget mere.

Visionen er fortsat baseret på den grundlæggende

Et af nøgleordene er "markedsføring", hvor det er et mål at koret bliver endnu mere tydeligt i såvel
professionelle kredse som i hele Danmark - bl.a. gennem øget fokus på storytelling, brug af nye sociale
medier og udvikling af ny hjemmeside. I 2015 var Herning Kirkes Drengekor igen på besøg i et direkte
tv-program med Søren Ryge Petersen, og senere på året var 4 udvalgte drengesopraner og en
sangkonsulent i Helsingør for at lære udvalgte fodbold-landsholdsspillere at synge nationalsangen
bedre. Videoen med landsholdsspillerne og drengesopranerne er en af de mest sete videoer på DBU
Landsholdets facebookprofil; hvor de fleste af deres oploadede videoer bliver set mellem 15.000 og
35.000 gange, så er videoen med drengesopranerne og landsholdsspillerne blevet afspillet ca. 75.000
gange.
på længere sigt vil Herning Kirkes Drengekors og MidtVest Pigekorenes fortsatte fokus på deres arbejde
medføre en styrkelse af korenes musikalske og læringsmæssige niveau. Det understøtter målet om, at
korene udover at levere overbevisende musikalske resultater, også understøtter et nationalt ønske om
mere talentudvikling indenfor sang.
AKTIVITETERFOR MIDTVESTPIGEKORENE OG HERNING KIRKES DRENGEKOR

MGK på Den Jyske Sangskole
I januar 2010 indgik Den Jyske Sangskoleog Holstebro Musikskole en samarbejdsaftale, således at
Sangskolen nu er filial for klassisk sang under MGK på Holstebro Musikskole. Ved optagelsesprøven 2016
blev der optaget 2 talentfulde sangere fra hhv MidtVest Pigekor og en enkelt sanger udenfor vores eget
kormiljø. Disse 3 er nu optaget i MGK-miljøet på Den Jyske Sangskolesamtidig med deres deltagelse i
korene. Med 4 elever på 2. årgang og 2 elever på 3. årgang har Den Jyske Sangskolehar nu i alt 6
elever på klassisk sang MGK. For korene på sangskolen har vi med MGK-miljøet fået etableret en form
for rollemodel i forhold til, hvordan korsangerne kan videreudvikle deres sangtalent.
Oversigt over koncerter og aktiviteter for korene i 2016
Udover nedenstående koncerter synger Herning Kirkes Drengekor til gudstjenesterne i Herning Kirke.
Koret er delt i hold A og B, som gør tjeneste på skift. på de store kirkefester (1.søndag i advent,
juleaften, Påske, kirkens konfirmationer, Kristi Himmelfart, Pinse, Alle Helgen samt ved 3-4
konfirmationer) synger hele koret.
Som en rygrad i Den Jyske Sangskolessangfaglige arbejde med korene ligger de månedlige
værkstedskoncerter, hvor solister i alle aldre fra korene har mulighed for at stille op som solister 8
gange i løbet af et år.

Koraktiviteter i 2016
24. December MVP og HKD
14.
11.
8.
8.
7.
7.
6.
5.
4.
4.
3.

December
December
December
December
December
December
December
December
December
December
December

MVB og MVJ
MVP og HKD
HKD
Spirekoret
MVJ
MVP
HKD
MVB
HKD
MVP
MVP

Herning Kirke, de store julegudstjenester kl. 14.00 (MVP), 15.15 (HKD),
16.30 (HKD)
Julekoncert i Herning Kirke
Herning Kirke, 2 julekoncerter
Julekoncert i Thomas Kingos Kirke, Odense
Julekoncert i Herning Valgmenighedskirke
Julekoncert på Biblioteket i Herning
Julekoncert i Videbæk Kirke
Julekoncert i Øster Snede Kirke
Julekoncert på Regionshospitalet i Herning
Julekoncert i Struer Kirke
Koncert i Sindbjerg Kirke
2 Koncert med harpenist Tine Rehling i Herning Valgmenighedskirke
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1.

December

MVP

30. November HKD
29. November HKD
27. November HKD
27. November HKD
25. November MVP og HKD
19. November HKD
18.

November MVJ, Spirekor

4.

November MVP og HKD

Medvirke ved Herning Rotarys julegudstjeneste i Herning
Valgmenighedskirke
Bachs Juleoratorium i Herning Kirke (del1-3) med Ensemble MidtVest og
Set. Clemens Drengekor
Bachs Juleoratorium i Aarhus Domkirke (del1-3) med Ensemble
MidtVest og Set. Clemens Drengekor
1. søndag i advent musik af John Frandsen
Før Juletræet Tændes, Herning Kirke
11 Lydoptagelse til brug i forbindelse med åbning af Aarhus som
Kulturhovedstad 2017
Sang ved Åbningen af Venstres Landsmøde i Herning Kongrescenter. DR
og TY2
Medvirke i forbindelse med arrangementet Kultur i Mørket

Holstebro Sognekirke - Mozarts Requiem i samarbejde med Det Danske
Ungdomsensemble
5. November MVP og HKD
Herning Kirke - Mozarts Requiem i samarbejde med Det Danske
Ungdomsensemble
2. November MVB, MVJ, MVP Syng Dansk koncert med alle pigekorene på Herning Gymnasium
31. Oktober
HKD
Reformationsgudstjeneste i Herning Kirke, deltagelse af biskop Henrik
Stubkjær og 20 præster
fra Viborg Stift
12.-21. Oktober
MVP
Turne til Manila og omegn i samarbejde med Den Dansk
Ambassade, Filippinerne
Turneen indbefattede 10 koncerter bl.a. i PCC, Filippinernes største
koncerthus og optræden på morgen-tv (100 millioner seere)
12. Oktober
MVB
Kig-og-lyt-koncert i Herning Kirke
9. Oktober MVP
Koncert i Lystrup Kirke
5. Oktober MVP
Koncert i Herning Valgmenighedskirke
25. September MVP
Koncert i Vesthimmerlands Koncerthus
18.-20. September MVP
MVP får besøg og huser Armenian Uttle Singers, som holder koncert i
Herning Kirke
HKD
10. Juli
Messe i St. Stephansdom, Wien. Direkte radiotransmission på Østrigs
nationalradio
8. Juli
HKD
Koncert i Pfarrekirche st. Stephans, Mautern
6. Juli
HKD
Koncert i Stiftskirche St. Paul, Østrig
3. Juli
HKD
Messe i Dom zu Salzburg, Østrig
3. Juli
HKD
Koncert i Hallstatt, Østrig
2. Juli
HKD
Koncert i Pfarrkirche Itzling, Salzburg
28. Juni
HKD
Koncert i Herning Kirke, præsentation af turneprogrammet til Østrig
23. Juni
MVP
Medvirker i DR Derude - Set. Hansprogrammet fra Søren Ryges have
18. Juni
HKD
Koncert i Marmorkirken, København
8. Juni
MVB, MVJ, MVP Fælles sommerkoncert med alle pigekorene i Herning
Valgmenighedskirke
MVP
5. Juni
Koncert i Herning Valgmenighed
MVJ
4. Juni
Optræder på Planen i Tivoli i forbindelse med Børnekordage i Tivoli,
København
2. Juni
HKD
3. Sangfest i Herning Kirke med 150 sangere fra lokale kor sammen med
HKD
MVJ
27. Maj
Værkstedskoncert i Herning Kirke
26. Maj
Sommerkoncert på Den Jyske Sangskole
Spirekor
HKD
15. Maj
Pinsehøjmessemed musik af John Høybye
5. Maj
Kr. Himmelfarts højmesse med musik af Bo Gunge
HKD
MVP
4. Maj
Synge til åbningskoncerten af NORBUSANG - nordisk korfestival i
Holstebro
Forårskoncert med band - Korværket Orla af John Høybye i
MVB
13. April
Valgmenighedskirken
Medvirke ved konfirmation i Herning Valgmenighedskirke
MVJ
3. April
Koncert i Snejbjerghallen i anledning af YMens Clubs jubilæum
MVP
2. April
Påskesøndagshøjmesse med musik af Per Skriver
HKD
27. Marts
Medvirke ved konfirmationsgudstjenester i Hammerum Kirke
MVJ
20. Marts
Skolekoncert på Skolen på Sønderager
HKD og MVP
18. Marts
Koncert i forbindelse med Ældresagensgeneralforsamling i Herning
MVJ
17. Marts
Kongrescenter

