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Med Musikkens Børn ønsker Aarhus 
Symfoniorkester at bidrage til at skabe 
grobund for et livslangt forhold mellem 
børnene og den klassiske musik, og 
 igennem dette at give dem og deres 
familier gode musikalske oplevelser 
og idéer til værdifuldt, lærende og 
medskabende samvær. De første 1000 
dage af et barns liv er utrolig vigtige 
for barnets videre udvikling, og projek-
tet tilbyder de helt små børn og deres 
familier en kulturel kapital, indsigt i 
og forståelse af musikken, der er den 
direkte vej til vores følelser og fanta-
si. Når børn og forældre i fællesskab 
beskæftiger sig aktivt med musik, får de 
en kontakt, der beriger og styrker rela-
tionen. Ved at følge familierne gennem 
længere tid, giver det os mulighed for 
at inspirere og påvirke ikke bare det en-
kelte barn men hele familien, forældre, 
søskende og bedsteforældre og på den 
måde skabe grobund for et fælles sam-
vær omkring noget værdifuldt. 

Musikkens Børn er først og fremmest 
et dannelsesprojekt med sociale og 
 integrationsmæssige aspekter, der giv-
er børnene en mere bevidst musikalsk 
stimulering og øget adgang til udvikling 
gennem musikkens sprog. Det er pro-
jektets klare mål og helt essentielt for 
projektets idé at nå ud til alle nyfød-
te borgere i kommunen. Samarbejdet 
med kommunens sundhedsplejersker 
er garanti for, at samtlige nyfødte på 
årgangen modtager tilbuddet - uanset 
social status, etnicitet og ressourcer. 

Forskning har gang på gang bevist, 
at små børns sproglige, kropslige og 
motoriske udvikling stimuleres ved at 
beskæftige sig med musik. Det ligger 
i tråd med sundhedsplejerskernes 
 fokusområder, så ud over at skabe 
glæde og knytte stærke relationer 
mellem barn og forældre, vil projektet 
kunne støtte børnenes udvikling.

Mette Storgård Jensen, 
B&U medarbejder, Aarhus Symfoniorkester

Idé



Aarhus Symfoniorkester har allerede et 
meget velfungerende tilbud til børn og unge. 
Især orkestrets målrettede indsats over for 
Kommunens skoleelever skal nævnes, hvor 98% 
af skolerne fast deltager.  Med Musikkens Børn 
ønsker vi at udvide målgruppen med en satsning 
over for de yngste og ikke mindst familierne.
Det er et mål, at Musikkens Børn vil inspirere 
og kunne blive en model for andre kulturinstitu-
tioner i arbejdet med kunst og kultur rundt om 
i hele landet. 

Idéen til Musikkens Børn er inspireret af Helsinki 
Filharmoniske Orkester, der opfandt konceptet 
i 2000. I forbindelse med fejringen af Helsinki 
bys 450 års jubilæum besluttede orkestret, at 
de ville adoptere en hel årgang nyfødte børn 
og følge dem gennem en 7 årig periode.  Det 
viste sig at blive en gigantisk succes, hvor 75% 
af  årgangens nyfødte deltog, hvilket svarer til 
4.600 børn. På grund af den overvældende suc-
ces er Helsinki Filharmoniske Orkester nu i gang 
med at gentage projektet.  

”Normalt løber hun rundt overalt, men til 
koncerterne sidder hun helt stille og fokuserer på 

musikken med hele hendes krop. Når stortrommen 
laver lyde, tager hun et dybt åndedrag, og når 

fløjten spiller de højeste toner, tror jeg, at hun får 
kuldegysninger over hele kroppen.”

Mor fra Finland



• invitere en hel årgang, uanset kulturel og social baggrund, indenfor i den 
symfoniske verden

• bidrage til at udvikle børnenes sociale, motoriske og sproglige udvikling
• skabe synlighed omkring musikken og dens evne til berigende og udviklende 

samvær
• bidrage til at øge hele familiens almene musikkendskab og interesse
• optimere og udvikle muligheder for samarbejde og vidensdeling indenfor 

børne- og ungeområdet i Danmark
• skabe en unik relation mellem børn, forældre og byens kulturliv
• tage imod nye målgrupper i koncertsalen
• inspirere de andre landsdelsorkestre og andre kulturinstitutioner til at 

iværksætte lignende projekter til glæde for hele samfundet

• flere børn og deres familier lytter til klassisk musik
• flere børn og deres familier benytter sig af musikalske, kulturelle tilbud
• flere børn går i musikskole
• flere familier får kendskab til Aarhus Symfoniorkester

Musikkens Børn har til formål, at:

Konkret skulle det gerne medføre, at:

For
mål



Musikken tilhører os alle - musik er en kilde til glæde, udvikling og erkendelse og bør 
være et grundvilkår i alle menneskers liv. I kraft af projektets omfang og tidshorisont er 
det vores vurdering, at musikken får tid og rum til at blive forankret i barnet og  f amilien.

Der fødes årligt cirka 4.000 børn i  Aarhus.  Succeskriteriet for Musikkens Børn er, at 
2.000 af de nybagte familier vælger at tilmelde sig projektet, og at der opnås en bred 
og folkelig involvering. Alene ved udsendelse af velkomstpakken  udbredes kendskabet 
til og muligheden for at  engagere sig i musikken.



Overordnet indhold og koncept

Koncept

Der fødes årligt omkring 4.000 børn i Aarhus Kommune. 
Alle de nyfødtes forældre vil kort efter fødslen modtage en 
invitation fra orkestret i form af en velkomstpakke, der vil 
blive distribueret gennem Sundhedsplejen.

Velkomstpakken skulle gerne give forældrene lyst til at 
deltage i projektet, og der er sat et succeskriterium på 
2.000 børn og deres familier. I løbet af de første 4 leveår vil 

barnet og dets forældre blive inviteret til en række mindre 
koncerter i deres nærmiljø. I 4-6 års alderen er børnene 
klar til at opleve hele symfoniorkestret i koncertsalen, 
og de og deres forældre inviteres derfor til koncerter, 
særligt målrettet aldersgruppen. Når børnene begynder i 
skole, indgår de automatisk i orkestrets generelle, meget 
omfattende, musiktilbud til samtlige skoleelever. 

Kon
cept

Med Aarhus Symfoniorkester som 
initiativtager og ansvarlig for 
projektet, gennemføres det i tæt 
samarbejde med følgende instanser:

• Sundhed og Trivsel ved Aarhus 
Kommunes Pædagogiske 
Afdeling under Børn og Unge 
(Sundhedsplejen)  

• Aarhus Musikskole
• Aarhus Kommunes lokalbiblioteker 

og nye hovedbibliotek, Dokk1  
• Analysefirmaet Ennova



2
2018-2021
(0 til 3 år)

3
2022-2024
(4 til 6 år)

1 
Præ-
2018

Projektet planlægges at foregå i tre stadier



Bamsen

Tigeren Tutti er maskot for orkestret, og bamsen vil 
således være den fysiske relation, barnet får til Aarhus 
Symfoniorkester og mere generelt til klassisk musik. Ti-
geren Tutti vil ikke udelukkende henvende sig til Musik-
kens Børn, men vil blive indført som orkestrets maskot 
for alle før-skole-børn. Den vil således blive en integreret 
del af Aarhus  Symfoniorkesters Børn- og Unge (B&U) Af-
deling, og være en afledt effekt af Musikkens Børn. 

Stadie 1:  
Velkomstpakken, som forældrene modtager kort efter 
deres barns fødsel, indeholder en lykønskning med 
familieforøgelsen, en bamse (orkestrets nye maskot, 
Tigeren Tutti) og en invitation til at deltage i Musikkens 
Børn i form af et link til projektets hjemmeside.



Som en videreudvikling af bamsen, vil Tigeren Tutti også 
indgå som en del af det materiale, der skal ligge på pro-
jektets hjemmeside. Her vil tigeren blive animeret og byde 
velkommen til symfoniorkestrets univers og fortælle, hvad 
Musikkens Børn kan tilbyde familien. 

Hvis en familie vælger ikke at tage imod tilbuddet, vil de 
stadig have bamsen og nem adgang til alt materialet, og 
således på den måde have en relation til orkestret.

På hjemmesiden vil der findes videooptagelser af 
 eksisterende musik, samt musik særligt indspillet til 
Musikkens Børn. Musikken vil repræsentere forskellige 
følelser: ro/hvile, glæde/bevægelse, tristhed/sorg.

Dette vil blive produceret af orkestrets egen produktions-
afdeling og via et samabejde med SØNC animationsstudie i 
Viborg, som vil varetage opgaverne omkring den animerede 
del af videoproduktionen, SØNC er blandt de førende in-
denfor området og står også som udvikler af maskottens 
design. 

Musikken vil senere blive spillet ved koncerterne, idet gen-
kendelsens glæde altid er vigtig, når man arbejder med 
formidling af musik til børn. 

Musikkens Børns egen hjemmeside vil løbende følge pro-
jektets udvikling og tilføre familierne og andre interesse-
rede nye ideer og inspiration til at beskæftige sig aktivt 
med klassisk musik. Tigeren Tutti vil fortsat blive udviklet, 
animeret og på den måde drage børnene ind i sit univers. 
De sociale medier vil blive brugt i det omfang, det vurde-
res at være hensigtsmæssigt. En facebookgruppe vil blive 
oprettet, og forældrene vil blive opfordret til at dele oplev-
elser og billeder, hvis de har lyst.

Hjemmesiden vil naturligvis være tilgængelig for alle, ikke 
kun medlemmerne af Musikkens Børn. Vi anser det som es-
sentielt, at orkestret bidrager til at åbne dørene ind til den 
symfoniske verden i størst muligt omfang for alle – ikke 
udelukkende for en udvalgt skare.

Hjemmeside

”Projektet er en vigtig katalysator for 
musikinteresse og – engagement og bifalder, at 

der sigtes mod at bringe levende, klassisk musik 
ud i anderledes omgivelser”.

Rolf Hapel, Forvaltningschef ved Kultur og Borgerservice



De af familierne, der tilmelder sig projektet, vil i de fire 
første år blive inviteret til mindre koncerter i deres lokalom-
råde. De kommer til at foregå på lokalbiblioteker, på hoved-
biblioteket Dokk1, i forsamlingshuse, på skoler o.l. med den 
hensigt, at gøre det let for forældrene i forhold til transport, 
overskuelighed og nærvær. Hver koncert vil vare en halv 
time, og børnene og deres forældre vil møde mindre grup-
per af orkestrets musikere. Det anslås, at ca. 25 familier vil 
deltage ved de enkelte koncerter ad gangen, og de vil under 
hensynstagen til forældrenes arbejdstider blive lagt om ef-
termiddagen eller på lørdage. Seks grupper musikere vil stå 
for afviklingen af disse koncerter.

Hver af de seks grupper musikere vil få tilknyttet en EM-
lærer (elementærmusikopdragelse) fra Aarhus Musikskole, 
der er uddannet i undervisning af børn fra 0-8 år. EM-
lærerne vil have det overordnede ansvar for formidlingen 
til børnene, eftersom orkestermusikerne netop er musikere 
og ikke pædagoger.  

Koncerterne vil blive planlagt efter målgruppen og vil udover 
generelle EM-aktiviteter bestå af musik fra velkomstpak-
ken, der er arrangeret til den enkelte gruppe således, at 
børnene opnår en genkendelighedsglæde, selvom de ikke 
hører musikken i dens oprindelige symfoniske udformning. 
Det påtænkes at der skal afholdes i omegnen af 80 grup-
pekoncerter årligt (2.000 familier fordelt på 25 pr. koncert), 
således at hver af de seks grupper varetager 13-14 koncert-
er om året. 

Stadie 2:  

”Med Aarhus Musikskoles pædagogiske 
professionalisme og symfonikernes professionelle 
musikalske niveau er der grundlag for sublime 

oplevelser med fællesskab gennem musikken for børn, 
forældre, pædagoger og musikere. “Musikkens Børn” 

kan lukke øjne og ører op hos rigtig mange familier og 
give dem et værdifuldt indhold i familielivet”.

Lars-Ole Vestergaard, Musikskoleleder ved Aarhus Musikskole



Når børnene bliver 4-6 år, vil familierne blive inviteret ind 
i Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus, og opleve hele sym-
foniorkestret i dets rette element, og ikke kun de mindre 
grupper, som de tidligere har mødt. Her vil de høre gen-
kendelig musik, men med hele det store udtræk. Disse kon-
certer vil naturligvis være målrettet børnenes alder med 
hensyn til formidling og repertoire. 

Det skal understreges, at der tilstræbes at give børnene 
en bred oplevelse af det symfoniske spektrum. Repertoiret 
favner vidt fra symfonier, filmmusik, solistoptræden, cross-
over og meget andet.

Samtlige koncerter – store som små – vil nøje være tilpas-
sets børnenes alder og udvikling. 

”For mig er vores børne- og familiekoncerter noget af det vigtigste, vi laver. 
Børn kommer med et åbent sind, en sund nysgerrighed og uden fordomme. 

Det er fantastisk at kunne indvie dem i den klassiske musiks følelser og 
billeder. Ved at adoptere en hel årgang, knytter vi et stærkt bånd ikke bare 

til børnene men til hele familien. Jeg glæder mig især til den personlige 
kontakt, som små intime koncerter lægger op til. Og jeg brænder efter at 

suge dem med ind i den klassiske verden. Det er min erfaring at musik har 
en positiv effekt på mennesker i alle aldre”.

Eva Paulin, bratschist i Aarhus Symfoniorkester

Stadie 3:  



Vi har søgt vejledning og inspiration hos Center for  Music 
in the Brain ved Professor Peter Vuust til at fastsætte 
 præcise effektmål for Musikkens Børn.

Det vil i dette specifikke projekt være af stor interesse at 
sætte fokus på følgende:

• Familiernes sociale og etniske baggrund
• Er det familier, der normalt deltager aktivt i kulturlivet
• Får projektet dem til at bruge musik mere i deres 

hverdag 
• Oplever de, at koncerterne og kontakten med musikerne 

bidrager med noget værdifuldt i familien
• Vil de prioritere musikundervisning til deres børn 

fremadrettet

I løbet af årene vil en løbende evaluering af projektet finde 
sted ved en ekstern instans. Her påtænkes at anvende 
 Ennova, som Aarhus Symfoniorkester bruger i forbindelse 
med egne brugerundersøgelser. 

De medvirkende familier vil blive bedt om at besvare et 
spørgeskema ved projektets start og efterfølgende efter 
afslutning af hvert delprojekt. 

Som tidligere nævnt er Musikkens Børn inspireret 
af et projekt i Finland, planlagt og udført af Helsinki 
Filharmoniske Orkester. Første projekt løb i perioden fra 
2000-2007 i anledning af Helsinki bys 450 års fødselsdag. 
Det viste sig at være en så stor succes, at man har valgt 
at gentage det, og deres andet projekt er nu i gang og 
planlægges afholdt i årene 2012-2019. 

Aarhus Symfoniorkester er i tæt dialog med Helsinki 
Filharmoniske Orkester, hvilket blandt andet har medført, 
at Musikkens Børn har et fantastisk udgangspunkt 
at bygge på med hensyn til erfaringer. Man vil således 
forhåbentlig kunne forebygge og imødekomme mange af 
de problemer og uforudsete situationer, man ellers ville 
have stødt ind i undervejs. 

Evaluering:
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