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På sammenspilsholdene er du selv 
med til at bestemme hvilke numre 
der skal spilles. 

I fællesskab vælger vi numre, bearbej-
der og fortolker dem. Samtidig har vi et 
professionelt studie, hvor man i slutnin-
gen af sæsonen, kan indspille en sang 
eller to. I løbet af sæsonen tager vi ud til 
forskellige arrangementer og præsente-
rer vores numre – Musikfestival Ålborg, 
Rock i Rusk og Track. Hovedformålene 
er at skabe et fællesskab omkring musik 
og at du udvikler dig som musiker på dit 
respektive instrument.

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: Mandag 17:00 - 20:00

Underviser: Anders Boye Knudsen

Sted: Ørum

Tidspunkt: Onsdag 18:30 - 21:30

Underviser: Nicklas Bøgelund

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Onsdag 15:30 - 18:30

Underviser: Jonas N. Thetmark og 
Kristian Thomsen

Bo-kart er et hold for både drenge og 
piger, som kan lide fart og motor. Bo-
kart er offroad gokarts. 

Holdet kommer til at omhandle vedli-
geholdelse af Bo-karts og anlægning af 
bane til dem. Ud over dette kommer vi 
selvfølgelig til at køre en del også. Der 
vil være mulighed for at lære lidt om 
motor og karrosseri. I unge skal selv 
være med til at gøre dem køre klar og 
vedligeholde dem.

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Thomas Lindgaard

BAND/SAMMENSPIL

BOCART
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Er du til lækre rytmer og svingende 
hofter, hurtige fødder og svedige 
moves - så er danseholdet lige noget 
for dig. 

Vi danser både freestyle, og lærer dan-
sesekvenser til moderne såvel som klas-
sisk musik. 

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Mandag 19:00 - 20:30

Underviser: -

Vil du være med på beatet, og være 
den der bestemmer soud-tracket til 
den næste klubfest?

På DJ-holdet lærer du at mixe musikken, 
så de passer godt sammen, og giver et 
godt flow, der kan lokke folk på danse-
gulvet. Som en del af holdet, vil det ofte 
være dig, der bliver bedt om at spille til 
div. fester og events i UngNorddjurs.

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: -

DANS

DJ
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Dette hold er en del af ”skolefagene”. 
Det er her du får mulighed for at dygtig-
gøre dig indenfor et specifikt område. 

Som udgangspunkt vil der blive taget 
udgangspunkt i dine ønsker, dog skal 
der være plads til alle. Holdet er ikke 
ment som et lektiehjælpshold, men 
som et hold hvor du udfordres. 

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Ørum

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Grenaa

Tidspunkt: -

Underviser: -

Der undervises i dansk på brugerni-
veau og undervisningen vil, udover 
øvelser i samtale og grammatik, samt 
et kreativt værksted med focus på 
sprog. 

Sted: Grenaa

Tidspunkt: -

Underviser: Bente Thy Christensen

DANSK

DANSK SOM 2. SPROG
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Kunne du tænke dig at lære at sy dit 
eget tøj? Har du et design, som du har 
brug for hjælp til at få ført ud i livet? 
Eller vil du prøve kræfter med refas-
hion – omsyning af dit gamle tøj, så 
det får nyt look og nyt liv?

Her har du muligheden for at lære at sy 
og opdage en verden af muligheder. Du 
kan sy præcis hvad du har lyst til. Un-
dervisningen tilrettelægges individuelt 
efter dit behov. Det vil være muligt at få 
hjælp og vejledning til at sy alle former 
for beklædning og tilbehør. 

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Tirsdage 15:30 -18:30

Underviser: Sine Møller

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Forår - 

Underviser: Kristian Hoberg

Dulighedsbevis kan også kaldes ”Det 
store Speedbådskørekort”, og er for 
dig der ønsker et mere omfattende 
kendskab til navigation, søvejsregler 
og søsikkerhed. 

Kurset giver den nødvendige kunnen 
for at kunne begå sig forsvarligt til søs. 
Kan afsluttes med teoretisk og praktisk 
prøve. Du vil modtage information vedr. 
opstart, materiale og undervisningssted 
pr. brev når holdet er fyldt. Planlægning 
af undervisningstider aftales med un-
derviseren.

DESIGN & SYNING

DULIGHEDSBEVIS
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Har du lyst til at lære at lave din egen 
elektroniske musik, så er det bare 
med at komme til dette hold. 

På holdet vil du blive introduceret for 
programmet Ableton live 8. Genren du 
vil lave, er du selv med til at bestem-
me. Du vil lære programmet at kende 
således du selv kan lave DIN musik. 
Samtidigt vil du få mulighed for at få 
kendskab til verden som DJ og det at 
indspille musik. 

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Onsdag 19:00 -21:30

Underviser: Jesper Svane

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Ørum

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Grenaa

Tidspunkt: -

Underviser: -

English is my best... eller not. Vil du 
blive bedre til engelsk både skriftligt 
og mundtligt er her en super chance. 

Engelsk holdet køre med materiale der 
er afpasset efter den enkelte elves kun-
nen. Dvs. ingen er for god eller dårlig til 
at deltage på dette hold. Holdet bliver 
oprettet efter behov, og du vil modtage 
information vedr. opstart, materiale og 
undervisningssted pr. brev i udgangen 
af september. Planlægning af undervis-
ningen aftales med underviseren.

ELEKTRONISK MUSK

ENGELSK
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Guitar i UngNorddjurs er for begyn-
dere såvel øvede guitar spillere. Der 
bliver taget udgangspunkt i de grund-
læggende teknikker helt fra bunden, 
fra at stemme din guitar - til akkorder, 
tonerne på gribebrættet, og skalaer. 

Du får mulighed for selv at bestemme 
det du gerne vil lære. - Men du vil også 
komme ind omkring andre stilarter og 
rytmer, gennem sammenspil med an-
dre unge. Undervisningen er rettet til 
brug på både akustisk og el-guitar. 

GUITAR

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Onsdag 19:00-22:00

Underviser: Peter Schmidt

På jagtkursus får du stor viden om, 
hvordan jægeren begår sig i naturen. 
Undervisningen omfatter både teori 
og praktisk jagtkendskab samt skyd-
ning på lerduebane. 
Ved kursets afslutning i april-maj kan 
elever over 15 år indstille sig til jagtprø-
ven. 

Priser: 
Obligatorisk jagtprøve:   215 kr. 
Lærebog:    475 kr.
Frivillig ”test”prøve   200 kr. 
NB! Priserne kan variere fra år til år. 

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Ørum

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Grenaa

Tidspunkt: -

Underviser: -

JAGTTEGN
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Hvis du kan lide at rode med din knal-
lert eller scooter, og få olie på fingre-
ne, er dette holdet for dig.

Du får mulighed for at blive klogere på 
hvordan mekanikken virker, og hvordan  
man finder ud af hvad der er galt, når 
den ikke kan køre. Samtiidig kan du mø-
des, og hygge dig med folk, med sam-
me interesse som dig seelv. 

KNALLERTHOLD

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Tors-dag 19:00-22:00

Underviser: Anker Pedersen

Sted: Ørum

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Leif Andersen

Grand Prix - SceneTeknik: er for dig, 
som godt kan lide at lege med lyd-, 
lys- og video-teknik. 

I forbindelse med det traditionsrige Me-
lodi Grand Prix i Ørum skal vi lave en live 
produktion af showet, med alt hvad det 
indebærer. Du bliver en del af crewet, 
der skal der skal sørge for at lyd, lys og 
videoproduktion går op i en højere en-
hed, og får showet til at fremstå i en pro-
fessionel kvalitet, der sparker røv.

LIVE GRAND PRIX
SCENETEKNIK
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Dette hold er en del af ”skolefagene”. 
Det er her du får mulighed for at dyg-
tiggøre dig indenfor et specifikt om-
råde. 

Som udgangspunkt vil der blive taget 
udgangspunkt i dine ønsker, dog skal 
der være plads til alle. Holdet er ikke 
ment som et lektiehjælpshold, men 
som et hold hvor du udfordres. 

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Ørum

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Grenaa

Tidspunkt: -

Underviser: -

Sted: Ørum

Tidspunkt:
Fra august til december 
en ugentlig øvedag + 4 
weekends

Underviser: Musikundervisere fra 
UngNorddjurs

På Live Grand Prix holdet har du mu-
lighed for som solist/sanger eller 
musiker at gå ind i et intensivt forløb 
over fire måneder, hvor du sammen 
med en gruppe bestående af ca. 10 
solister og 5-6 musikere skal skabe 
Live Grand Prix´et i klubben i Ørum. 

I processen er der stort fokus på fæl-
lesskabet i hele gruppen, hvor man 
har passionen omkring musik til fælles. 
Hver enkel solist vælger sin egen sang i 

MATEMATIK

LIVE GRAND PRIX
SANGER & MUSIKER

samråd med en tilknyttet sangcoach, 
og husorkesteret vil derefter gøre sit 
ypperste for at lave den fedeste ver-
sion af det valgte nummer. Hele se-
ancen ender ud i et stort show, som 
afvikles i klubben i Ørum.
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Sted: Allingåbro

Tidspunkt: Onsdag 19:00-22:00

Underviser: Jørgen Krakow og 
Michael Højholdt

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Tirsdag 19:00-22:00

Underviser: Peter Byrgersen

Sted: Ørum

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Henrik Eljær

Motorlære som i gamle dage er for 
dig, der godt kan lide at få olie på 
fingrene og tøjet. Du lærer alt om 
hvordan en motor er skruet sammen 
og virker. 

Der ud over arbejder vi også i jern, me-
tal og andre materialer i forbindelse 
med forskellige projekter. 

Du kan arbejde med egne ting, uanset 
om det er cykler, knallerter eller din fars 
havetraktor. Har du ikke selv et projekt 
finder vi sammen på noget spændende.

Her arbejder vi med planlægning, 
motivation af frivillige, markedsfø-
ring, PR og budgetlægning. 

Vi tager udgangspunkt i arbejdet om-
kring Faxe Kondi Cup, hvor der arbejdes 
med det at lave events. Vi skal skabe 
Danmarks fedeste sportsevent for unge.  

På holdet har vi også fokus på gode op-
levelser og fællesskab, og vi tager årligt 
på inspirations/studieture. 

MOTOR

NORDDJURS 
EVENT CREW

Undervisningsformen er fleksibel, og 
planlægges sammen med holdet. 

Men der vil også her være mulighed 
for at prøve kræfter med helt nye 
idéer.
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Sted: Varierer

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Christina Kjelvik

NORDDJURS 
FÆLLES ELEVRÅD – NFE
Norddjurs fælles elevråd i samarbej-
de med Norddjurs kommune

NFE støtter op om et godt skoleliv for 
alle elever i Norddjurs kommune. Det 
gør vi f.eks. ved at videregive holdnin-
ger og meninger fra elevrådene på de 
enkelte skoler, til politiker og kommu-
nale intressenter.

NFE har til mål at skabe de bedst mulige 
rammer og forhold for alle elever i Nord-

djurs kommune. Dermed er vi med til 
at sikre en god skolegang og et godt 
socialt liv.

Vi samarbejder med Arrestens unge-
råd og klubbernes Ungdomspanel

Sted: Allingåbro

Tidspunkt: Onsdag 18:30-21:30

Underviser: Michael Grann

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Mandag 19:00-22:00

Underviser: Michael Grann

PC-spil er for alle der kan lide at spille 
on-line eller off-line. 

Vi giver den gas med computerspil og 
nørderier, fixer din computer hvis du 
tager den med og hygger os. Vi har ga-
mer-computere til rådighed - men du 
må gerne tage din egen med. På holdet 
planlægges der i fællesskab, hvilke spil 
der skal afprøves og hvad den enkelte 
gerne vil have ud af holdet. 

PC SPIL
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Sted: Grenaa

Tidspunkt: Onsdag 20:00-21:30

Underviser: Jess Boye

Intens cirkeltræning i skøn forening 
med høj musik giver sund muskel-og 
kardiowork-out. 

Har du lyst til at opbygge muskelmas-
se og samtidigt træne din stamina, har 
du her muligheden for at gøre noget 
seriøst ved det. Efter en grundig Pump 
opvarmning kører vi faste sekvenser 
med mange stationer - der varieres hver 
gang. Alle kan være med uanset køn og 
kondition, idet øvelser og vægte tilret-
telægges efter individuelt behov. 

STYRKETRÆNING 

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Kristian Hoberg

For at du må føre motorbåd skal du 
være 16 år og have bestået den prøve 
som dette kursus fører dig op til. 

Kurset består af både teori og praktik. 
Kurset omfatter også læren om knob, 
sikkerhed og redningsprocedurer. Den 
praktiske sejlads foregår i ungdomssko-
lens RIB-båd i Grenaa Havn og nærlig-
gende kystområde. 

Prøven koster 250 kr. + et.

SPEEDBÅDSKØREKORT
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Drømmer du om at blive god til at 
tegne, men har svært ved at få det til 
at ligne noget? 

På tegneholdet lærer om de grundlæg-
gende redskaber og tilgangsvinkler til 
det at tegne, med fokus på bl.a. per-
spektiv, tegning af mennesker og skyg-
gelægning. Det er idéen at deltagerne 
gerne skal opnå en øget forståelse af 
rum, form, materialitet og blive bedre til 
at tegne/registrere det, der kan ses samt 
at blive bedre til at få ideerne i ens ho-
ved ned på papiret.

TEGNEWORKSHOP
Sted: Allingåbro

Tidspunkt: Mandag 15:30-17:30

Underviser: Kirsten Marten

Sted: Ørum

Tidspunkt: Onsdag 18:30-21:30

Underviser: Kirsten Marten

Sted: Grenaa

Tidspunkt: Mandag 18:30-21:30

Underviser: Kirsten Marten

Er du fuld af gode ideer og klar til at 
prøve dig selv af som eventmanager?

På trackholdet er du sammen med 
unge fra klubberne i Allingåbro, Ørum 
og Grenaa med til at planlægge, afvikle 
og evaluere kultureventen Track, hvor 
700 – 800 deltager fra hele landet. Du 
vil lære om ideudvikling, fundraising, 
projektledelse og økonomistyring som 
udgør vigtige elementer i event mana-
gement. Du vil sammen med de andre 
unge i styregruppen have et stort an-
svar for at Track bliver en succes. 

TRACK

Sted: Varierer

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Kristian Thomsen
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Vil du være med til at beslutte, hvad 
der skal ske i din klub? Hvilke fag og 
projekter synes du ungdomsskolen 
skal lave? Har du en mening om det-
te, så er ungdomspanelet noget for 
dig!

Ungdomspanelet består af unge fra 
klubberne i Allingåbro, Ørum og Grenaa 
og i fællesskab arbejdes der f.eks. med 
hvilket indhold der skal være på klubaf-
tener, hvilke ture og arrangementer der 

UNGDOMSPANELET
skal være i klubberne og hvilke fag og 
projekter der skal stables på benene. 
Du skal vælge dette hold fordi netop 
din mening er vigtig i arbejdet med 
at skabe de bedste klubber, hvor ind-
holdet giver mening for dig og dine 
kammerater.

Sted: Varierer

Tidspunkt: Aftales med holdet

Underviser: Christina Kjelvik
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