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LANDET RUNDT

Musikskolen SPIL OP 25 år
Musikalsk brunch levende beskrevet af organist og musiklærer Bodil Hogrefe

Jeg har været til Musikskolen SPIL OP’S 25 års jubilæum. 
Det var et flot arrangement med en buket af underholdning, 
som bl.a. afspejlede en del af de aktiviteter, som foregår på 
musikskolen. En sammensat gruppe af VHK-spillere lagde ud 
med deres kendingsmelodi ”Den glade vandrer”. 
Musikskolens leder, Ina Kjelstrup, bød velkommen med et 
lille tilbageblik på de 25 år.

Spillerne i ”I Peters fodspor” er alle tre ”gamle” Peter Nielsen 
elever, som spiller en del af hans musik, deraf navnet. 
Gruppen havde debut med dette navn, men startede egentlig 
på sommerkurset ”Livsglædens musik” på Horne Efterskole i 
sommer. Da gruppen spillede ”Feierlicher Einzug” af Händel 
fra oratoriet ”Der Feldherr”, blev der stille. 
Det var vist lidt overraskende, at der også kom musik på 
programmet i en mere klassisk retning.

En særlig gæst var Horst Schuldt fra 
Kiel, som spiller bandoneon. 
Vi havde set lidt til ham allerede, da 
Inas store fællesgruppe spillede. 
Han spillede med helt ude på fløjen. 
Det var meget fascinerende at opleve 
dette mærkelige instrument, hvor 
antallet af knapper er blevet øget 
hen over tiden ved knopskydning, 
efterhånden som der var brug for 
nogle flere toner og tilsyneladende 
uden system. 
Men instrumentet bandoneon har en 
meget smuk tone. 

John Priergaards kursusgruppe spillede 
numre fra hans kursus med skæve rytmer. 

Øyvind Ougaards kursusgruppe optrådte med ”Lidt Rock”, 
dvs. nogle af Øyvind Ougaards anderledes rock-arrangementer 
for harmonika. 

Vestegnens Harmonika Klubs store fællesgruppe på 30 spillere 
sluttede hele programmet af med nogle lystige numre. 
Til sidst forlod Ina gruppen for at gå spillende rundt i salen 
med en hale af dansende folk efter sig til ”Gå ud og gå en tur”. 
Det var nogle dejlige timer med et bredt spekter af,  hvad man 
kan spille på en harmonika. 
Der er stadig meget liv i harmonikaen rundt omkring.

Der var også 
folkedansemusik 

ved 
Knud Kristiansen 

fra Roskilde.

Læs eventuelt Horsts artikel om hans instrument 
på www.vestegnensharmonikaklub.dk

En god oplevelse var det også at høre Leif Ernstsen og 
Bente Kure. Endelig fik jeg fat i, hvordan man spiller Cajun, 
som én af mine elever er 
blevet helt bidt af. 
Man lægger betoningerne 
skævt i forhold til det normale. 
Det er meget livsbekræftende, 
at høre dem optræde. 
Her må man sige, at det også 
er ”livsglædens musik”.

     

Dette foto er fra forårsmatineen i april.


