katrineholmstidning.se

katrineholms tidning 25 mars 2013

Vårkonserten 2012. Dåvarande
åttor, nuvarande nior, tar ton på
scen.

Musik för hela slanten – och klassen
Konserter, framträdanden, utbytesresor och musikaler – det
bland mycket annat får musikklasseleverna på Tallåsskolan
och Södra skolan i Katrineholm syssla med. Dessa tre
år på högstadiet ger inte bara
en stor erfarenhet, utan även
många härliga minnen och en
otrolig sammanhållning.

Musikklasserna på Tallås och Söder
har funnits sedan 2000, och är uppdelade i 7:e, 8:e respektive 9:e klass.
Idag har de båda skolorna totalt två
klasser för sjuorna, tre klasser för åttorna och två klasser för niorna.
I vanliga fall startar två musikklasser per år, men eftersom man
tog in alla sökande hösten 2011
startade man det året tre klasser –
dagens åttondeklassare. Lärare för
musikklasserna idag är Hans Thörnberg, Karin Bergfjord, Marie Axelsson och Gustav Karlsson.
Eleverna i 9b1 på Tallås går sitt
tredje år i musikklass. De har fyra-fem

musiklektioner i veckan i form av
kör, teori samt ensemble. Under ensemblelektionerna delas eleverna in
i grupper där de antingen spelar och
sjunger, dansar eller agerar teater
tillsammans.
På teorilektionerna får de lära sig
allt från att spela gitarr, trummor
och piano till att tyda noter och under körlektionerna övar eleverna
inför olika konserter i stämmor. Det
är alltså en bred utbildning där man
får lära sig mycket om musik i olika
former.

Minnen och erfarenhet

Det är dock inte bara kunskap inom
musik man får med sig från musikklasserna, utan dessa år ger också
många minnen och en stor erfarenhet.
Förutom konserter får man som
musikklasselev nämligen även bland
annat uppleva ett utbyte med elever
från ett annat land, samt uppträda
tillsammans med en känd artist.
Det sistnämnda sker i samband med

den årliga Rotarykonserten som
hålls med Tallås och Söders musikklass-nior, och brukar vara en härlig
och minnesvärd upplevelse får både
eleverna och publiken. I år firar
samarbetet 10 år.

Väldigt lärorikt

Ellen Jonsson går i 9b1 och tycker
att det är väldigt mycket som är bra
med att gå i musikklass, men att det
bästa nog är att man får lära sig väldigt mycket och att man alltid har
roligt i det man gör.
– Det finns faktiskt ingenting som
är dåligt, säger hon.
Inför Rotarykonserten är hon spänd,
och hon tror att den kommer bli den
roligaste och bästa konserten av alla.
– Jag längtar väldigt mycket till
den. Jag är också väldigt nyfiken på
vilken artist vi kommer få; eftersom
kontraktet inte är skrivet ännu har vi
inte fått veta något.
Är man sugen på att söka till musikklasserna brukar antagningsproven hållas under våren, där man får

spela ett instrument och sjunga en
trudelutt.

Ett av de bästa valen

Ellen berättar varför hon valde att
söka, och förklarar varför du som är
intresserad av musik ska göra detsamma:
– Jag sökte till musikklass för att
jag älskar musik och tycker väldigt
mycket om att sjunga och spela gitarr. Jag ville också utveckla mina
kunskaper inom musik. Mest ville
jag lära mig spela lite på olika instrument, bli bättre på att sjunga och på
noter. Om du tycker om musik ska
du självklart söka musikklass; när
alla har samma intresse blir allt
mycket roligare! Att välja musikklass var ett av det bästa valen hittills i mitt liv och jag har inte ångrat
det en enda gång.
Kommande evenemang för musikklasserna under våren är vårkonserten den 11 april, samt Rotarykonserten den 24 maj.
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Amanda Filipsson, Ivar Mägi Hurtig och Ellen Svensk framför en låt under musik- Rotarykonserten 2011. Andreas Lundstedt gästade niondeklassarna och sjunger här tillklassernas vårkonsert 2012.
sammans med Simon Skoog och Karin Karlsson. 
Bild: Tomas Berglund

