Til musikskoleelever i 7. og 8. Klasse
Workshop med folkemusik fra Roskilde og Sjælland
Folkemusikken buldrer frem i disse år. Lær nogle fede stykker folkemusik fra din egen egn af to af
folkemusikkens hotteste navne: Mads Kjøller-Henningsen og Clara Tesch – på dagen før Roskildes nye
unge folkemusikfest Rødder, Fødder & Stemmer.
Kom og spil sammen med andre musikskoleelever fra Sjælland.
Elever fra Musikklassen på Østervangsskolen i Roskilde udgør rygraden i workshoppen.
Næsten alle instrumenter kan også være med, men du skal selvfølgelig kunne spille på det.
Workshoppens melodier er mest i #-tonearter.
Lærerne
Clara Tesch og Mads Kjøller-Henningsen spiller hhv.
violin og træ-tværfløjte. De har gået på folkemusiklinjen
på konservatoriet og været super aktive i alle de unge
folkemusiksikmiljøer, bl.a. ROD. De er også
velbevandrede i irsk og svensk folkemusik.
De spiller sammen i den nordiske Floating Sofa Quartet
og i Nordfisk Dans Kapellet København. Hver for sig
spiller de i Vesselil, Spöket i Köket og Lars Lilholt
Band.
Folkemusikken bragte i 2010 Clara Tesch & Mads
Kjøller-Henningsen sammen, og de har siden fulgtes ad
lige siden - både musikalsk og i livet generelt.

Fredag d. 16. august i Roskilde
Det er gratis at deltage. Workshoppen finder sted fredag d. 16. august 2019
kl. 14:00 – ca. 18:00 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 4000 Roskilde.
Der er plads til 24 deltagere. Lydfiler og noder lægges op på www.rosrod.dk.
Tilmelding: skriv en mail til rosrod285@gmail.com senest 1. august med navn, adresse, instrument, skole
samt mail og telefon. Så får du nærmere besked.

Rødder, Fødder & Stemmer
Landets nyeste Folkemusikfestival afholdes dagen efter workshoppen på museumsøen i Roskilde: Lørdag d.
17. august. Hvis workshopdeltagerne har lyst kan de få plads i programmet på en af de mange spillesteder,
men det er helt frivilligt. Se www.rosrod.dk
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