
  

        Undervisningsprogram 2019/2020 

 

Skovens 

Børn 



Velkommen til Skovens Børn 
Skovens Børn tilbyder sine medlemmer fritidsundervisning i musik, sang og dans etc. 
Aktivitetstilbuddene varierer fra år til år, afhængigt af underviserne og efterspørgslen. 
Undervisning ligger typisk om eftermiddagen, så den er nem at kombinere med en 
skoledag.  

Foreningen er kommunalt godkendt og tilgængelig for alle, der har lyst - og er altså 
ikke kun for elever fra Kolding Friskole.  

Skovens Børn lejer sig ind i Kolding Friskoles lokaler, når disse ikke bruges til 
undervisning eller andre arrangementer. Det skal for god ordens skyld understreges, 
at det ikke er Kolding Friskole, der er ansvarlig for undervisningen. Skovens Børn kan 
kontaktes ved at gå til bestyrelsen eller underviserne. 

  

Ønsket med foreningen er at tilbyde en sjov og lærerig undervisning i et uformelt miljø. 
Underviserne er primært unge mennesker med en stor interesse i at lære fra sig. 
Eftermiddagens musikundervisning varetages af primært af MGK-elever fra Kolding 
Musikskole. 

Se jer om i tilbuddene på de næste sider. På bagsiden er der praktisk information. 

 

God fornøjelse - Velkommen til sæson 2019-2020! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

Formand: Mette Baden: mettebad@gmail.com, tlf. 6072 8823 
Kasserer: Ulla Albeck, ulla.albeck@profibermail.dk, tlf. 4195 5325  
Sekretær: Jens Chr. Bach Christensen: jenscbc@gmail.com 
Suppleant: Henrik Holm-Bendtsen, tlf. 2027 5822  

Prøveperiode 

September 

Start med at betale 

for 1 måned 

 

Årligt Kontingent 

(Fra oktober-juni) 

Voksne 300 kr. 

Børn 150 kr. 



Guitar/ElGuitar/Bas/Ukulele 
Mandag eftermiddag. 
Lektioner á 25 min., solo undervisning. 
Kr. 85 pr. elev pr. lektion. 
Tilmelding til Anders Frank Jensen på mobil 2441 5872 eller 
andersfrankjensen@gmail.com 

Præsentation 

Hej med dig! :) 

Mit navn er Anders og jeg tilbyder undervisning i akustisk guitar, el-guitar og bas.  
Jeg spiller i et band med mine venner helt tilbage fra folkeskolen. Vi har netop udgivet 
vores første album, og vi spiller koncerter rundt i hele Danmark og Europa! Jeg elsker 
at spille guitar, og jeg elsker at undervise i det. 

Der kan komme mange gode ting ud af at spille et instrument, også selv om man ikke 
har de samme drømme som jeg - du vil ikke fortryde det! 

Jeg begyndte først at spille guitar som 15 -årig, så langt de fleste af jer er allerede 
LANGT foran mig hvis I starter nu! 

Jeg glæder mig til at høre fra dig! 

 

 

 

Anders Frank Jensen 

mailto:andersfrankjensen@gmail.com


Klaver 
Jonas Kjærgaard Kristiansen 
Onsdag eftermiddag. 
Lektioner á 25 min., solo undervisning. 
Kr. 85 pr. elev pr. lektion  
Underviser elever i 0.-9.klasse 
Tilmelding til jonasjkk@gmail.com eller mobil 22453477 

 

Præsentation 

Jeg hedder Jonas Kjærgaard Kristiansen. Jeg er 20 år og bor i Vamdrup. Jeg går på 

MGK (Musikalsk Grund Kursus) på Kolding Musikskole hvor jeg studerer rytmisk 

klaver, og det er jeg er meget glad for. Jeg startede til klaverundervisning da jeg var 

10 år og lærte at spille kendte popsange. Eftersom jeg blev bedre til noder begyndte 

jeg at spille til fælles sang på min folkeskole. På efterskole startede jeg at spille 

sammen med andre og nu spiller jeg alt muligt forskelligt slags musik til koncerter, 

fester og diverse begivenheder. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig 

Jonas Kjærgaard Kristiansen. 

 
 

Mette Baden 
Mandag eftermiddag. 

Lektioner á 25 min., solo undervisning. 
Kr. 85 pr. elev pr. lektion. 

Underviser førskolebørn i alderen 4-6 år samt voksne 
Tilmelding til Mettebad@gmail.com eller mobil 60728823 

 

Jeg har i mange år fået undervisning i klaver, og det er både rytmisk og klassisk. Jeg 
har altid fundet glæden og roen når jeg har sat mig til klaveret og spillet.  

Tidligere har jeg været på diverse højskoler hvor jeg har beskæftiget mig med 
musikalske emner som musikteori, sammenspil og soloundervisning i klaver. Jeg har 
før undervist elever på Kolding Friskole og vil denne gang gerne undervise 
førskoleelever samt voksne. Jeg har en legende tilgang til undervisningen der giver en 
god variation i undervisningen. Det er spændende at se hvordan eleverne udvikler sig 
i forløbet, og hvordan man hele tiden bliver bedre til de forskellige discipliner i 
klaverspillet. Jeg glæder mig til at høre fra jer. 

 

mailto:jonasjkk@gmail.com
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 Solo sang  
Mandag og fredag eftermiddag.  
Lektioner á 25 min., solo undervisning eller evt. to elever, kr. 
85 pr. elev pr. lektion. 
Tilmelding til sofiefrandsen@outlook.com eller  
mobil 28343656 

 

Præsentation 

Jeg hedder Sofie og til sangundervisning hos mig øver vi os i at synge, så man kan 
mærke, at man lever! 
Lige siden jeg startede til sang i 8. klasse har jeg elsket musik og sang, da det giver så 
mange muligheder for både fællesskab og personlig fordybelse. 
 
Alt efter hvad du har lyst til, kan du synge alt fra radiohits til gamle klassikere, og alt 
fra rytmisk, klassisk, musical, gospel, soul, R&B, rock og hvad du ellers kan komme i 
tanke om! Jeg tilbyder undervisning i solosang, undervisning to og to samt korsang og 
i løbet af året er der mulighed for at optræde til musikarrangementer på Kolding 
Friskole. 
 
Mit fokus er at tilgodese elevens niveau, behov og drømme. Der er mulighed for at 
arbejde med både det sangtekniske, udtryk i stemmen og perfomance, følelser og 
historiefortælling, musikkendskab, at blive god til at lytte og at turde springe ud i det 
hele.  
 
I sæson 19/20 starter jeg på 2. år på MGK i Kolding med rytmisk sang, og jeg har en 
drøm om at undervise i musik langt ud i fremtiden! :)  
 
Jeg glæder mig til at synge med jer! 

 

mailto:sofiefrandsen@outlook.com


Trommer 
Onsdag eftermiddag.  
Lektioner á 25 min., solo undervisning kr. 85 pr. elev pr. lektion. 
Tilmelding til shaincniemeyer@gmail.com eller  
mobil 71410247 
 
 
 
Mit navn er Shain Christopher, jeg er 26 år gammel og bosat i Kolding. 
Jeg har spillet trommer i godt og vel 15 år, og turneret i det meste af landet. 
Når jeg ikke spiller musik, arbejder jeg som gartner.  
Jeg er lige startet på MGK. Glæder mig til at møde jer. 
 

  

mailto:shaincniemeyer@gmail.com


Dans 
Tirsdag eftermiddag 
Lektioner á ca. 45 min., hold undervisning 
kr. 35 pr. elev pr. lektion.  
Tilmelding til nannaholm2000@gmail.com eller på mobil 53356675 

Præsentation 

Jeg hedder Nanna Holm, er 16 (snart 17) jeg går i 10 kl. På IBC i Kolding og skal snart 
starte på min uddannelse. Jeg har danset siden jeg var 3-4 år og jeg elsker det!  

Jeg danser mest hiphop og det er det jeg er bedst til.  

Danserne kommer til at lære koreografier som de kan optræde med til Musik i skoven 
og til Julestuen og det bliver helt perfekt!  

Jeg glæder mig til at høre fra dig 

 

Nanna Holm 

 

  

mailto:nannaholm2000@gmail.com


Praktisk information 

Tilmelding 

• Tilmelding sker ved at kontakte underviseren direkte - gerne så tidligt som muligt 
og gerne senest tirsdag 27.august.   

• I ugen efter 27. august sammensætter vi undervisningsskemaet. 

Underviseren melder tilbage til de interesserede elever med undervisningstid, 
betalingsinformation etc. Skulle det ske, at der er for få ledige pladser, gives der 
prioritet til elever, der fortsætter fra sidste skoleår. 

• Tilmeldinger efter 27.august er velkomne og imødekommes efter bedste evne. 

Medlemskab af Skovens Børn 

Undervisning forudsætter medlemskab af foreningen Skovens Børn.  Elever indmeldes 
automatisk pr. 1.oktober. Kontingentet er årligt kr. 150 pr. barn og kr. 300 pr. voksen, 
og opkræves direkte af foreningens kasserer.  

Betaling for undervisningen 

Ud over kontingentet betales underviseren direkte for selve undervisningen. Kun hvis 
underviser aflyser en lektion, skal der ikke betales.   
Betalingen til underviseren aftales individuelt med underviseren (kontant eller 
overførsel) og sker fremad for perioderne september (prøveperiode), oktober-
december, januar-marts og april-juni. Nærmere info kommer fra underviseren. 

Hvis eleven dropper ud af undervisningen før sæsonen er slut, skal der gives besked til 
underviseren (er eleven et barn, skal en forældre give besked). Betalingen for 
indeværende periode fastholdes. 

Undervisningsperiode 

Undervisningen starter i uge 36 og slutter i uge 25. 


