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Underviserne i musikskolen: 

Jesper Futtrup Maksten: Jesper er uddannet lærer med musik på linje.  

Han har gennem flere år undervist i trommer i musikskolen og er leder af skolebandet på 

Randers Kristne Friskole. 

I sin fritid har han spillet trommer i bandet Psonar. 

 

Rikke Ploug Tvedt: Rikke er uddannet lærer. Hun har en periode boet i Norge hvor hun 

var en af lederne i Oslo Soul Children (10-16-årige) og med til at starte Oslo Soul Teens 

(16-19-årige). Her havde hun bl.a. ansvaret for de unge solister.  

En periode har hun været sanglærer på Sagavoll Folkehøgskole.  

Ud over det har hun sunget hele sit liv! 

 

Susanne S. Iversen: Susanne er uddannet lærer med musik på linje og klaver som hoved-

instrument.  

Hun har spillet klaver siden hun var barn og spiller bl.a. til gudstjeneste i sin menighed. 

 

Anne-Dorte Nielsen: Anne-Dorte er uddannet lærer med musik på linje og klaver som ho-

vedinstrument.   

Også hun har spillet siden hun var barn, spiller nogle gange til gudstjeneste i sin menighed 

samt er leder af et lille kor. 

Børnekor (0.-4. klasse)  
Holdundervisning (min. 12 elever)  
Kan du lide at synge sammen med andre? 

Har du lyst til at give den gas med din stemme i et kor og optræde sammen med andre?  
Så er det her dig: 
Vi arbejder med stemmen, øver os i at synge sammen, arbejder med at synge flerstemmigt 
og håber på i årets løb at deltage i forskellige arrangementer.  

Holdundervisning 

Undervisere:  
Rikke Ploug Tvedt, Anne-Dorte Nielsen 

Tidspunkt : Mandage kl. 13.00-13.45 
Opstart september 

30 lektioner a´ 45 min. 

Pris: 100 kr. pr. mnd. i 12 mnd. 



Solosang (5. - 10. klasse) 

Soloundervisning 

32 lektioner af 15 min. 

Du vil få hjælp til at udvikle og bruge det fantastiske  

instrument som stemmen er. 

Underviser: Rikke Ploug Tvedt 

Pris: 205 kr. pr. mnd. i 12 mnd. 

Soloundervisning 

Trommer - begyndere, let øvede, øvede 

Soloundervisning -  

Meget begrænset antal, hovedsagelig indskoling 

32 lektioner á 15 min.. 

Underviser: Jesper Futtrup Maksten 

Pris: 205 kr. pr. mnd. i 12 mnd. 

Klaver - begyndere, let øvede, øvede 

Soloundervisning (Anbefales først fra 2. klasse) 

32 lektioner af 15 min. 

Undervisere:  Susanne S. Iversen 

   Anne-Dorte Nielsen 

Pris: 205 kr. pr. mnd. i 12 mnd. 



Kom godt i gang! 

Det er igen blevet tid til at vælge imellem tilbuddene  

om frivillig musikundervisning på RKF. 

Soloundervisning af 15 min. varighed tilbydes forskellige 

aldersgrupper (se notat ved det enkelte tilbud). 

Som holdundervisning kan 0.-4. klasse vælge ”Børnekor” 

- holdet oprettes ved min. 12 deltagere. 

Tilmelding i en fart :-) 

Der er kun plads til et vist antal deltagere i musikskolen, især til soloundervisning er 

pladserne begrænsede. Derfor gælder det om at melde sig til hurtigst muligt.  

Elever der i skoleåret 2019/2020 har modtaget soloundervisning på RKF har 

”førsteret” på ”deres instrument” frem til mandag den 15. juni -   

hvis der er plads til flere elever hos den enkelte underviser. optages de i den  

rækkefølge tilmeldingerne modtages. 

Betaling for undervisning i musikskolen vil blive kørt sammen med betaling af  

skolepenge hver måned hvis du er elev på Randers Kristne Friskole.  

Det samlede beløb vil blive fordelt på de 12 måneder hvor skolepengene falder.  

Der er søskenderabat på 50 % ved soloundervisning.  

Rabatten gives på laveste pris og kun én rabat pr. familie. 

Man skal påregne udgifter til noder oveni betaling for undervisningen. 

Tilmelder du dig musikskolen, skal du være indstillet på at øve dig, og det forventes at 

du har adgang til et instrument at øve dig på. 

Tilmelding afleveres på skolens kontor, senest mandag den 22. juni 

Tilmelding er bindende for hele skoleåret 2020/2021 

Vel mødt! 

Anne-Dorte Nielsen, Musikskoleansvarlig 

Arrangementer i årets løb: 

I musikskolen afholdes to koncerter i løbet af året:  

En mini-koncert  med et strejf af jul (slut november/start december)  

og en ”afslutningskoncert” maj/juni. Her bliver der mulighed for at vise  

hvad man arbejder med og kan på sit instrument/på sit hold. 


