
EN STOR TAK TIL VORES SPONSORER:

ELEKTRONISKELEKTRONISK
MUSIKPRODUKTION MUSIKPRODUKTION 
På den elektroniske musikproduktionsworkshop kommer vi til at 
arbejde i musikprogrammet Ableton Live 9. Du bliver beriget med 
en musikoplevelse ved at være din egen producer eller band. Du vil 
bl.a. komme til at arbejde med MIDI-keyboards og Ableton Push 2 
MIDI controller hvor du kan spille og optage alle de lyde du har lyst 
til. Vi sørger for alt gearet
. 

HVEM KAN DELTAGE?HVEM KAN DELTAGE?
Alle unge i alderen 13 – 18 år.

Antal deltagere: 5
Underviser: Mathias Albrechtsen 

KORKOR
Kan du lide at synge og har du lyst til at synge med andre? Så er 
denne workshop noget for dig!

Vi vil prøve kræfter med øvelser både for krop og stemme. Vi skal 
selvfølgelig også synge nogle forskellige sange, hvor vi vil have 
fokus på korsang og stemmegrupper. Du behøver ikke at have 
sang-erfaring for at deltage og alle er velkomne uanset niveau.

HVEM KAN DELTAGE?HVEM KAN DELTAGE?
Alle med interesse for sang.

Antal deltagere: Mange
Undervisere: Silje Kurdahl og Isabella Vahle

OPEN JAZZ JAM OPEN JAZZ JAM 
- KOM I GANG MED AT JAMME!- KOM I GANG MED AT JAMME!
Det sjoveste ved at spille musik er helt klart at spille sammen 
med andre, derfor vil vi gerne hjælpe jer til at kunne spille mere 
sammen, at “jamme”!

Denne workshop vil komme med tips og tricks til at komme i gang 
med jam, sammenspil uden en lærer og give inspiration til at sætte 
sine egne små jamsessions op. Vi skal arbejde med at improvisere, 
lytte til hinanden og komponere vores egne små jam-tunes.

HVEM KAN DELTAGE?HVEM KAN DELTAGE?
Alle kan deltage i denne workshop ligegyldig tidligere erfaring med 
at spille. Sangere er meget velkomne til workshoppen også, dog vil 
det meste af workshoppen handle om instrumental-jam altså uden 
ord/tekster. Her er sangere meget velkomne til at bruge stemmen 
som instrument uden ord, eller byde ind med tekster!

Antal deltagere: 20
Underviser: Anders Boye Knudsen

DANSDANS
KOM OG DANS DIG GLAD MED MIGKOM OG DANS DIG GLAD MED MIG
Jeg underviser i hip hop, streetdance, girly hip hop – alt det du bl.a. 
ser på TIK TOK. Alle kan være med, uanset danseerfaring. Det eneste 
det kræver er en drikkedunk og noget behageligt tøj, som f.eks. kan 
være joggingtøj og så selvfølgelig noget godt humør. 

HVEM KAN DELTAGE? HVEM KAN DELTAGE? 
Alle unge i alderen 13 – 18 år. 

Antal deltagere: 25
Underviser: Anna Rose

BAS-CLINICBAS-CLINIC
Nu har du alletiders mulighed for at nørde bas et par timer på den-
ne fantastiske workshop. Vi vil kigge på nogle blues rundgange og 
lave en introduktion til hvordan du kan komme i gang med at spille 
slap bass. Så hvis du er klar på noget basnørderi, skal du vælge 
denne workshop. Medbring selv din bas og din basamp. 

HVEM KAN DELTAGE?HVEM KAN DELTAGE?
Alle unge med interesse for at spille bas, både øvede og begyndere. 

Antal deltagere: 8
Underviser: Søren Stig Madsen

HVAD?HVAD?
Lørdag d. 1. april afvikler Ungnorddjurs Track. Som 
noget nyt har vi udviddet vores program, således at vi 
afholder en række nye og spændende musikrelaterede 
workshops allerede fra kl. 11:00 – 13:30, hvor vi gerne 
vil have så mange musikinteresserede unge som 
muligt med, i alderen 13 – 18 år.
 

HVOR?HVOR?
Alle workshops foregår på Søndre Skole, Åboulevarden 64, 8500 
Grenaa.

TILMELDINGTILMELDING
For at deltage i en workshop, skal du være tilmeldt på forhånd via 
dette link:
https://www.ungnorddjurs.dk/track/track-tilmelding-optraedende-1
Eller scan koden her: 

DJDJ
Nu kan du realisere din drøm om at blive DJ. Tag med på DJ works-
hop til Track og få et indblik i hvordan du skal mixe, for at få festen 
til at peake. Vi stiller en DJ pult til rådighed. 

HVEM KAN DELTAGE?HVEM KAN DELTAGE?
Alle unge i alderen 13 – 18 år. 

Antal deltagere: 
Underviser: Michael Lynderup Kjeldsen 

PRAKTISK INFO:PRAKTISK INFO:
På selve dagen er der mødetid kl. 11:00 og efter en kort introdukti-
on går de forskellige workshops i gang. Husk en madpakke. 

Hvis du selv ejer et instrument, skal du gerne selv medbringe det + 
forstærker + pedaler. Hvis du skal låne et instrument af os, skal du 
kontakte Kristian asap. (kontaktinformation nederst). Vi afslutter 
de forskellige workshops kl. 13:30. Workshopdelen er gratis at 
deltage i. 

SELVE TRACK STARTER KL. 14:00 SELVE TRACK STARTER KL. 14:00 
Der er mulighed for at tage hjem og komme igen senere eller at 
blive hængende og få det hele med. Dørene lukker kl. 19:00 om 
aftenen. Hvis du skal være med fra kl. 14:00 skal du købe en billet 
til Track (Pris: 50,-) Også selvom du har været med på en workshop. 

HAR DU SPØRGSMÅL?HAR DU SPØRGSMÅL?
Så kontakt
Kristian Kjerri Nyholm
Tlf.: 23227378
Mail: kt@ungnorddjurs.dk 

GUITAR-CLINICGUITAR-CLINIC
På denne fantasiske guitar-clinic vil vi arbejde med improvisation. 
Du vil få nogle gode fif til at lave den fede guitarsolo. Jeg tager 
nogle fede backtracks med, som vi skal improvisere henover. Så hvis 
du er klar på noget guitarnørderi skal du vælge denne workhop. 
Medbring selv din guitar og div guitaramp. 

HVEM KAN DELTAGE?HVEM KAN DELTAGE?
Alle unge med interesse for at spille guitar, både øvede og begyn-
dere. 

Antal deltagere: 10
Underviser: Marcus Skeel Nikolajsen

MUSIK WORKSHOPS
GRATIS


