Prosjektbeskrivelse Unge talenter
Bakgrunn for prosjektet
Gudbrandsdalen har tidligere manglet et tilbud til ungdom som ønsker å drive det lenger enn
gjennomsnittet innenfor dans eller musikk.
Kulturskolerektorene i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen og ledelsen ved musikk- og danselinja (MDD)
ved Vinstra vidaregåande skule gikk våren 2014 sammen om å søke midler til oppstart av et
talentutviklingsprogram innenfor musikk og dans for ungdom i Gudbrandsdalen.
Prosjektets varighet
Som en start ble det gjennomført et pilotår (2014-2015) der noen utvalgte tilbud ble prøvd ut.
Hovedprosjektet strekker seg over tre år, med gjennomført oppstart september 2015, og planlagt
avslutning i april 2018.
Formål
“Unge talenter” skal være et tilbud til barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har en sterk interesse
og motivasjon for å utvikle seg innen musikk eller dans. Talentutviklingsprogrammet er ikke ment å
erstatte tilbud som kulturskole, korps eller lignende tilbud, men komme i tillegg – for å gi ekstra
inspirasjon til egenutvikling, og gi elevene muligheten til å treffe likesinnede og motiveres av
hverandre.
Organisering
Tilbudet organiseres av kulturskolene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen i samarbeid med musikk- og
danselinja på Vinstra vidaregåande skule. Grete Vargeid fra musikklinja på Vinstra vgs er
prosjektleder, og kulturskolerektor i Ringebu, Erik Wang, er økonomisk ansvarlig.
Vi har hovedsakelig brukt lokale lærerkrefter, ansatte fra kulturskolene i distriktet og musikk- og
danselinja på Vinstra vg skule. Vi har også brukt noen tidligere elever ved musikklinja som nå har tatt
musikkutdanning.
Økonomi
Hver deltagerkommune forplikter seg til medfinansiering av prosjektet, kr.6000 per kommune.
Elevene betaler en egenandel på kr.1.000,- pr. skoleår.

Underveisrapport fra skolearet 2016 – 2017
Søkning
I år søkte 44 ungdommer i alderen 11-16 år. Av disse er 24 fra Nord-Gudbrandsdalen og 19 fra MidtGudbrandsdalen, samt en søker fra Gausdal. Det var søkere på alle tilbudene: dans, folkemusikk,
messingblås, piano, klassiske strykere, band og vokalensemble.
For å kunne søke på talentutviklingsprogrammet må man være anbefalt av lærer i kulturskolen eller
tilsvarende (f.eks. korps- eller kordirigent, leder i spellemannslaget).
Innhold
Vi har lagt opp til 8 samlinger dette skoleåret på Vinstra vidaregåande skule. Her bruker vi lokalene til
musikk- og danselinja: dansesal, konsertsal og øvingsrom med alt nødvendig utstyr. Samlingene er på
lørdager, ca. en gang i måneden, og varer 5 timer hver gang. Innholdet er blant annet:


samspill



individuelle timer (for pianister og messingblåsere)



utprøving av ulike stilarter innen dans (moderne, jazz, klassisk ballett og hiphop)



improvisasjon



trening i å framføre på scene



notelesing/teori

Vi er nå godt i gang med skoleåret, og har gjennomført tre av åtte samlinger.

Videreføring
Fra i høst (2016) har vi som planlagt utvidet tilbudet til også å inkludere undervisning for rytmiske
instrumenter (band), klassiske strykere og vokalensemble. I tillegg viderefører vi tilbudene dans,
messingblås, piano og folkemusikk. Planen er å fortsette med alle disse tilbudene i prosjektets siste
skoleår (2017-2018).
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