
Årsberetning for Busses Skoles Musikkreds 2022. 

Busses Skoles Musikkreds er en forening, der tilbyder musikundervisning for 
alle børn og unge under 25 år på Busses Skole i Vangede i Gentofte 
Kommune. 
Der undervises i klaver, sang, guitar, bas, trommer, band, musikproduktion og 
musik-karussel. 

Aktiviteterne i musikkredsen koordineres af undertegnede, Lars Christian 
Kortholm, i tæt samarbejde med sekretær, Trine Willer, og musikkredsens 
leder Mikkel Sønderskov Nielsen.  

7 dygtige og erfarne musiklærere har stået for undervisningen, og de er alle, 
udover at være undervisere, også udøvende professionelle musikere. De 7 
lærere er: 

Line Ekman: Sang, klaver,  
Carsten Lender: Sang, klaver, musik-karrusel 
Tom Moriis: Sang, klaver, guitar for begyndere. 
Mads Løvenholdt: Guitar, el-bas, band, musik-karrusel og musikproduktion. 
Hans-Jacob Christensen: Guitar, el-bas. 
David Besiakov: Trommer, band, musikkarussel.  
Oliver Lübbert: Sang, sangskrivning og band. 

2 lærere er på orlov, nemlig Morten Lundsgaard og Jacob Falk, og som vikar 
har vi ansat Mads Løvenholdt, som har undervist i “Aktiv Sommer”, og som vi 
derfor vidste var en dygtig og vellidt musiklærer. Mads har til fulde levet op til 
forventningerne, og han vil forsat undervise i den kommende sæson. 

I denne sæson er der 130 tilmeldte elever i musikkredsen, hvilket betyder, at 
elevtallet er ganske stabilt fra sæson til sæson.  

Vi har, som et nyt tiltag, udsendt 2 nyhedsbreve, et i efteråret og et i foråret. 
Hensigten er at give forældre og elever et bedre indblik i, hvad der rør sig i 
musikkredsen og henlede opmærksomheden på arrangementer og 
deadlines.  
Vi har også holdt møde med musiklærerne for at diskutere udvikling, indkøb 
af instrumenter og mulige nye tiltag, f.eks. at der kan være mulighed for at 
musikkredsens elever optræder til morgensang på Busses Skole. 

Sæsonen har været næsten normal - dog med lidt corona gener i december 
og januar, hvilket fik os til at springe vinterkoncerten over. Det er naturligvis 
ærgerligt, men vi vender forhåbentlig stærkt tilbage med en vinterkoncert til 
næste år.  



Kigger vi lidt fremad, så venter et brag af en sommerkoncert lige om hjørnet. 
Det er torsdag den 16/6 fra 17.00 - 21.00. Vi gentager succesen fra sidste år 
og satser på at afholde arrangementet i skolens forhal og i midtergården - 
med forbehold for vejret naturligvis. Alle interesserede er velkomne! 

Traditionen tro er vi igen i år en del af “Aktiv Sommer” i Gentofte Kommune, 
hvor børn og unge fra kommunen kan komme og spille i musikkredsen i den 
første uge af sommerferien. Det er vi rigtig glade for, og vi rekruterer også en 
del nye elever ad den vej. 

Til sidst vil jeg gerne rette en varm til alle forældre, elever og lærere i Busses 
Skoles Musikkreds. Til forældrene for jeres støtte og opbakning, til eleverne 
for jeres engagement og lyst til musik, og til lærerne for jeres kæmpe 
engagement og professionalisme.  

Vi glæder os til sommerkoncerten og ser frem til en ny og spændende sæson 
efter sommerferien.  
Tilmelding foregår online via musikkredsens hjemmeside, hvor man også kan 
finde diverse relevante oplysninger. 
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Lars Christian Kortholm – koordinator i Busses Skoles Musikkreds


