Bilag 1

Shanghai Akademiet
- en ”rugekasse” for unge talenter i Syddjurs Kommune.
Shanghai Akademiet er et lokalt forankret undervisningstilbud for 40 musiske talenter i Syddjurs
Kommune. Linjen fungerer for sangere og musikere som en overbygning på musikskolen – en slags
lokal MGK-lillebror. Efter audition optages 10 sangere, 20 musikere og 10 dansere, som udover
særlig tilrettelagt individuel ugentlig undervisning, går til henholdsvis musik-, danse- og
sangensembleundervisning.

Målsætning:


Give unge i Syddjurs Kommune med store musiske evner mulighed for at udvikle deres
talent i et lokalt forankret undervisningsmiljø.



Gennem optræden ved koncerter og med egne forestillinger, skabes et forum for de unge til
udvikling og modning af deres musiske talenter.



Styrkelse af Syddjurs Kommunes kulturelle profil.



Brobygning mellem kultur og erhvervslivet i Syddjurs Kommune.



Udvikle og styrke samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musikskolen i Syddjurs
Kommune.

Struktur:
1.

Vi arbejder med talentudvikling for unge i alderen 12 – 18 år, bosiddende i Syddjurs
kommune. Der vil på Shanghai Akademiet være plads til 35 til 40 elever. Interesserede
musikere, sangere og dansere kan få muligheden (efter en optagelsesprøve) for at deltage i
akademiets undervisningsprogram, som skitseret..

2.

Undervisningen foretages på flere niveauer:



”En til en” (1/2 time ugentligt). Den enkelte elev får individuel undervisning i sang eller
på sit instrument. Dansere får ikke eneundervisning.
Faggrupper (3 timer hver uge). Vokalgruppe, rytmisk orkester, klassisk orkester og
dansetrup arbejder hver for sig.



Desuden inddrages i en sæson 3 weekender for hele ensemblet, hvor der arbejdes med
materiale til kommende koncerter og forestillinger.

Undervisningen foretages af kvalificerede fagligt velfunderede lærere, med evnen og lysten til at
arbejde med dygtige og ambitiøse unge med mod på nye og krævende udfordringer.
3.

En sæson i Shanghai Akademiet strækker sig fra 1. september til slutningen maj måned.
Juni, juli og august er betalings frie måneder. Optagelsesprøverne (auditions) bliver afholdt
i april måned.

4.

Hvert forår opfører Shanghai Akademiet en offentlig forestilling på Kultur Hotellet i
Rønde eller en egnet scene i Syddjurs Kommune, hvor akademiets elever for muligheden
for at afprøve sig selv og høste erfaring af at stå på ”den store scene”. Forestillingen
tilbydes som skolekoncert for kommunens skoler. Gruppen skal desuden kunne stille op til
forskellige arrangementer hos lokale sponsorer, kommunale såsom private.

5.

Administrativt hører Akademiet under Syddjurs Musikskole.

Der er oprettet en støtteforening ved navn ”Foreningen Shanghai Akademiet”, som varetager
praktiske opgaver i forbindelse med akademiets udenoms aktiviteter såsom rejser, forestillinger
og weekend arrangementer. I foreningens bestyrelse sidder der såvel elev- og
forældrerepræsentanter, som lokalpolitikere og repræsentanter for det lokale erhvervs- og
kulturliv.

