Forventninger i SA regi (til forældre og nye elever).
Shanghai Akademiet er opbygget som en enhed mellem Syddjurs Musikskole og Syddjurs
Ungdomsskole. På den måde har man et unikt produkt, hvor det høje faglige niveau sikres,
kombineret med fokus på det sociale aspekt.
Netop fordi Shanghai Akademiet har denne særlige konstruktion, kombineret med status som
talentlinje, kræves der noget særligt af både elever og forældre for at gå på linjen.
Undervisningen
Selve undervisningen beror både på den individuelle del og fællesskabet.
Alle musikere og sangere får individuel undervisning i deres respektive instrument eller sang.
Alle elever på SA får holdundervisning i deres grupper. Der er pt. 5 grupper i SA:
Musikere (band)
Sangere
Klassiske
Blæsere
Dansere
Endelig får samtlige SA elever en fælles undervisning - SDS (Sang, dans og spil) 1 time ugentligt,
som regel lagt før eleverne har undervisning i de respektive grupper.
Det forventes at alle elever deltager i alle undervisningslektionerne, at de øver sig og sætter tid af til
at forbedre sig. Afbud accepteres kun i særlige tilfælde. Har en elev for mange afbud, er den oplagte
konsekvens, at eleven kun kan deltage i få eller slet ingen numre under forestillingen.
Da den ugentlige undervisning er ret krævende, er det derfor meget vigtig at man, både som elev og
forælder, finder ud af, om eleven har det nødvendige overskud og lyst til at deltage. Derudover er
der det særlige ved undervisningen, at den mindst en dag om ugen ligger til kl. 21.15, hvor de fleste
bliver hentet af forældrene, da busforbindelserne er relativt dårlige om aftenen i Rønde.
Derudover er der det aspekt vedr. undervisningen, at det for en stor del er tilrettelagt hen imod
forestillingen. Derfor er det meget beklageligt, når elever stopper midt i forløbet, da deres plads
allerede er tænkt ind i det samlede billede og derfor ikke kun har konsekvenser for dem selv. Man
bedes altså tænke disse ting igennem, inden man starter som elev på Shanghai Akademiet.
Øveweekend
Der afholdes årligt 2 øve weekender i efterår og forår. Øve weekenden strækker sig fra fredag kl.
16.00 – lørdag kl. 12.00. Eleverne overnatter på stedet (ofte Hotellet i Rønde).
Hver øve weekend koster pr. elev kr. 200,- som er udover den ordinære betaling. Betalingen går til
forplejningen af eleverne.
Forestillingen
Shanghai Akademiet afholder hvert år forestilling i forbindelse med pinsen. I forbindelse med
hverdagene op til pinsen øves der som regel:
Torsdag kl. 16.00 – 20.00
Fredag kl. 16.00 – 20.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00
Søndag kl. 09.00 – 18.00
Mandag kl. 10.00 – 15.00

Mandag Premiere kl. 19.30
Tirsdag forestilling kl. 17.00 og 19.30
Onsdag forestilling kl. 17.00 og 19.30
Ekskursioner
Op til 2-3 gange i løbet af året arrangerer lærerne ekskursioner til f.eks. specielle forestillinger,
Musikhuset Århus, Musikkonservatoriet osv.
Billetpriser til dette er ikke med i den ordinære betaling for Shanghai Akademiet, der skal altså
betales særskilt for dette. Ofte skal eleverne selv stå transport til og fra stedet, hvilket dermed ofte
involverer kørsel af forældrene. Der er ikke mødepligt til disse arrangementer.
Herunder hører ligeledes Rock i Rusk arrangementet i Rosmus, hvor SA eleverne spiller til
ungdomsskole arrangement. Det koster kr. 60,- at deltage pr. elev. Samt Rosenholm festivalen, hvor
SA har fået æren af at være åbningsensemble fredag aften.
Forældreopbakning
Mange af arrangementerne i SA regi kan ikke lade sig gøre uden den frivillige forældreopbakning.
Øve weekend:
Forældrene forventes at byde ind med hjælp til madlavning og evt. praktiske funktioner, som at
hjælpe med oprydning eller madindkøb.
Forestillingen:
Forældrene forventes at byde ind med hjælp til hjælp til madlavning, opstilling og nedtagning af
scene og gear, billetsalg, markedsføring af forestillingen, kostumekoordinering og produktion osv.
Bestyrelsen forstår i hovedtræk koordineringen af disse aktiviteter, så det i princippet handler om at
melde sig på forskellige arbejdsopgaver ifbm. forestillingen.
I forbindelse med de mange øvegange op mod forestillingen, må der også påregnes ekstra meget
transport af eleverne.

