Kursustilbud til Coronaramte musikere i DMF
Er du en af de mange tusinde, som har mistet spillejob og står på usikker grund, så kunne du
overveje at bruge din praktiske viden og begynde at undervise i musik. Grundskolen mangler
kvalificerede musikundervisere.
Little Masteres og Music
Dette enestående kursus afvikles lørdag den 23. januar 2021, på Ikast/Brande Musikskole.
Undervisning starter kl. 10:00 og slutter kl. 17:00.
Målgruppe:
DMF-musikere som ikke er beskæftiget med musikundervisning. Det forudsættes at du ikke
allerede er aktiv musikunderviser, men har lyst til at prøve det.
Mål:
Efter kurset er du i stand til at undervise efter det unikke ”Se! Sig! spil!” koncept, og kan anvende
kursusbeviset til jobsøgning, hvor der efterspørges musiklærere til grundskolen.
Antal
Max 20 kursister
Pris:
Kurset er Gratis for DMF medlemmer.
Underviser:
Peter Reintoft Bjerrup. (Musiker, underviser og udvikler af Little Masters of Music).
Tilmelding:
Senest 15. januar 2021 til: kursus@dmf-herning.dk
Indhold:
Du bliver indført i grundlæggende ”Se! Sig! spil!” ved selv at været ”kursist” på kurset. Med andre
ord får du en klar viden om virkemidler og brug af de materialer der anvendes.
Du vil få en teoretisk indføring af undervisning i klasserummet, herunder pædagogisk/didaktisk
ledelse af grupper hold og klasser.
Du vil få værktøjer til selvstyrende holdundervisning og ideer til skoleprojekter. Med ”Se! Sig! Spil!”
får du et fælles "musiksprog" mellem musik- og grundskole

Om Little Masters of Music
Little Masters Of Music er en ny, regulær undervisningsmetode udviklet og praktiseret af
musikeren og underviseren Peter Bjerrum, til den almene musikundervisning i grundskolen og på
musikskoler.
Little Masters Of Music beskæftiger sig med mestring af kernestof, som puls, rytmik og teori
igennem et væld af sammenspilsaktiviteter og bevægelseslege i selvstyrende grupper.
Little Masters Of Music giver eleverne et musikalsk arbejdssprog, ”arbejdsregler”, og fagværktøjer
til at være selvkørende i sammenspilsgrupper og i egen øveproces på div. instrumenter.
Little Masters Of Music sikre maksimal læring med minimal lærerovervågning.
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