Brændgårdsskolens talentklasser
– nyt navn, samme indhold
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”En unik mulighed for musiske talenter, som vil dyrke drama,
sang og musik på højeste niveau i 7-9. klasse”

BLIV EN DEL AF ET TALENTMILJØ
Er du klar til at skifte skole for at dyrke dit talent? På Brændgårdsskolens Talentklasser i Holing får du det hele: De samme obligatoriske folkeskolefag som andre elever.
Et skema tilpasset dit behov for at udvikle dit musikalske talent. En mere struktureret hverdag, hvor skolen og dine musikalske undervisere og ledere arbejder sammen om at støtte din udvikling.
Du fortsætter din undervisning på dit soloinstrument eller drama, men får oven i
det:
• Musikalsk morgenundervisning 3 x 2 lektioner om ugen.
• Et miljø, hvor du deler hverdag med andre talenter indenfor sang, drama,
musik og idræt.
• Sammenhæng og koordination mellem skole og fritid.

ANSØGNING OG OPTAGELSE 2023
For at kunne optages som musisk talentelev, er det et krav, at du har fået undervisning i minimum 1 år. Se mere information på www.denjyskesangskole.dk/
talent-klasser. Hvis du ikke allerede er elev på Herning Musikskole, Den Jyske
Sangskole eller en teaterskole, skal du hurtigst muligt kontakte en af skolerne og aftale et undervisningsforløb. For at gå i talentklasserne skal du nemlig kvalificere dig.
Det betyder, at du ud over at mestre dit instrument eller din sang, skal være i besiddelse af visse grundlæggende musikalske færdigheder. Dem skal du demonstrere
for os ved en optagelsesprøve. Og så skal du indstilles (anbefales) af din musiklærer.
16. NOV. 2023 – INFORMATIONSMØDE
Informationsmødet for ansøgere og deres forældre på Brændgårdskolen:
16.00-17.00 - Information til ansøgere til de musiske talentklasser
17.00-18.00 - Fælles information for alle ansøgere (Idræt, sang og musik)
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20. FEB. 2023 – ANSØGNINGSFRIST
Du afleverer ansøgningsskemaet med bl.a. en anbefaling fra din underviser. Du
bliver herefter inviteret til optagelsesprøve. Ansøgningsskema og information om
prøven finder du på www.denjyskesangskole.dk/talentklasser
1. MAR. OG 2. MAR 2023 – OPTAGELSESPRØVER
Optagelsesprøver, hvor du spiller eller synger to forskellig-artede stykker. Er du teaterelev, fremsiger du en monolog og synger en sang. Derefter er der en samtale, hvor
du fortæller om din motivation for at søge optagelse og viser, hvor langt du er med
noder og teori.
MARTS 2023 – SVAR
Du får besked, om du er kommet ind, og kommende elever bliver indkaldt til en individuel samtale.

PRAKTISKE FORHOLD
Morgenundervisningen foregår på Herning Musikskole eller Den Jyske Sangskole,
Nørregade 7, og du står selv for transporten både til morgenundervisning og til
Brændgårdskolens Talentklasser der ligger i Sportscenter Herning, Brændgårdvej 107
i Herning
MUSIKORIENTERING
Her arbejder du med musikkens forskellige bestanddele, med øvning, kroppen, at
lytte og at finde dig selv som skabende menneske. Vi tager også på ture ud af huset
for at overvære koncerter eller møde kunstnere
SSB (Sang, spil og bevægelse)
Du arbejder med rytmik, krop, performance, koordination og stemme.
BRUGSKLAVER
Du får undervisning tilpasset dit niveau i bl.a. akkompagnement, bladspil og
akkorder.
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KONCERTER
Som musisk talentklasseelev skal du hvert år optræde ved to koncerter. Ved den
ene koncert skal du vise, hvad du har lært i morgenundervisningsfagene og til
den anden koncert præsenterer du dit hovedfag - sang, drama eller et instrument. Derudover tager vi hvert år på en 1-dags-turné
med SSB rundt på forskellige skoler i
Herning.

BRÆNDGÅRDSSKOLENS TALENTKLASSER
Skolen på Sønderager har siden 2007 været hjemsted for Herning kommunes talentklasser for idræt og siden 2014 også for de musiske fag. Men fra skoleåret 2021/22 er
Brændgårdskolens Talentklasser flyttet ud på den nybyggede talentskole i Sportscenter Herning, Brændgårdvej 10
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INFORMATION OG SPØRGSMÅL
PROJEKTLEDER, DEN JYSKE SANGSKOLE
Bente Bliksted, bente@denjyskesangskole.dk, 23 26 04 79
HERNING MUSIKSKOLE
Hovedkontoret, 97 12 98 11
TALENTKOORDINATOR, BRÆNDGÅRDSKOLEN
Jesper Skånstrøm, 21 44 66 04
SKOLELEDER, BRÆNDGÅRDSKOLEN
Dorte Østergaard Lorentzen, 96 28 79 02
DAGLIG LEDER, BRÆNDGÅRDSKOLENS TALENTKLASSER
Jesper Holm Sørensen, 28 71 04 32

”Alle erfaringer viser, at når talenter får sat struktur på deres hverdag med hensyn til skoleliv,
talentliv og fritidsliv samtidig med, at de kommer i et socialt miljø blandt ligestillede,
så opnår de bedre resultater både indenfor deres talent og rent skolemæssigt.
I skoleregi arbejdes der med at opøve egenskaber som at gøre sig umage,
være vedholdende og turde lave fejl, fordi det er egenskaber,
der er værdifulde for udviklingen at talentet.”
Dorte Østergaard Lorentzen, skoleleder.

www.talentklasserne.dk
www.denjyskesangskole.dk/talentklasser
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BRÆNDGÅRDSSKOLENS
TALENTKLASSER
2023/2024

”En unik mulighed for musiske talenter, som vil dyrke drama, sang og musik
på højeste niveau i 7-9. klasse”

