
 

Afrapporteringsskema 
 

Afrapporteringen sendes til Niels Jannerup på 
kulturogskole@gmail.com  

Projektets titel:Workshop i midtsjællandsk musik- og spillemandstradition for musikskoleelever i 
alderen 7. - 9. klasse. Dette arrangement var en delaktivitet i forbindelse med Rødder Fødder & 
Stemmer der fandt sted på Roskilde Havn og Museumsøen den 17.8.19. Link www.rosrod.dk

Kort resumé (max. 300 tegn) Projektets formål er via en 4 timers workshop at udbrede kendskabet til 
folkemusik- og spillemandstraditionen på Midtsjælland med udgangspunkt i gamle spillemandsbøger og 
dansebeskrivelser fra egnen omkring Roskilde. 

På workshoppen får deltagerne lejlighed til at gå i dybden med et antal melodier, hvor de under 
kyndig vejledning dels udforsker de enkelte melodiers særegenhed og udtryk dels spiller dem i en 
nutidig kontekst. 

Projektets formål:Beskriv kort hvorvidt I har opnået projektets mål i forhold til målgruppen.  

De 9 deltagere fra 3 forskellige musikskoler (violin og klarinet) nåede at lærer 4 melodier og spille 
dem i arrangement, alle, både elever og lærere var meget tilfredse med dage. Nogle af eleverne 
mødte også op på RFS om lørdagen og spillede med i fællesskabet.  

Projektbeskrivelse: Hvordan står resultatet mål med oprindelig beskrivelse af produktet, målgruppen, 
formen og indholdet? Resultatet af workshoppen var meget tilfredsstillende og vi i 
arrangementsgruppen allerede nu planer om flere lignende arrangementer. 
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Ansøger (institution): Rødder Fødder & 
Stemmer 

Adresse:Granen 8 

Postnr./by: 4000 Roskilde 

Telefon:4032 4802 

E-mail: damlund@me.com 
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Detaljeret arbejdsplan:Har tidsplan for gennemførelse fra idé til produkt holdt stik – hvis 
vanskeligheder beskriv? Vores tidsplan holdt fra begyndelse til slut. Vi kunne godt tænke at 
kommunikationen med musikskolerne kunne være mere ligetil f.eks. via en fælles portal for både 
musikskoleelever og lærere. 

Budget: 

Udfyld med de faktiske udgifter/indtægter set i forhold til budget i ansøgningen – kopi af fakturaer 
vedlægges. 

Udgifter Indtægter 

Lønudgifter                 0 Kr. 

Honorarer og eksterne ydelser. 2 honorarer a´ 2500 kr til  underviserne                    5000   Kr. 

Andre udgifter (f.eks. materialeudgifter, rejser m.m., specificeres):           0 Kr. 

Evt. indtægter ved brugerbetaling eller støtte fra anden side.                  0 Kr. 

I alt (det samlede budget):         5000 Kr. 

Finansieringsplan: 

Udfyld 

Egenfinansiering:           0 kr. 

Støtte fra anden siden:  0 kr. 

Det ansøgte beløb fra Kultur og Skoletjenesten:                   5000 Kr. 

I alt (svarende til det samlede budget):            5000 Kr. 

Afrapporteringen: 

Indsendes senest tre mdr. efter projektets afslutning, dog senest 31/12 – 2014. 

Materialer i form af undervisningsmaterialer, lærervejledning m.m., der er udarbejdet i forbindelse 
med projektet vedlægges/vedhæftes afrapporteringen. 

Alle noder og lydfiler kan ses og høres på rosrod.dk

Dato og projektansvarliges underskrift: 

Al Damlund, Rødder Fødder & Stemmer 

Side  af  2 2

http://rosrod.dk

