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Mig og guitaren 
- et musikskoleliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Man skal lære så længe, man har elever.” 

 

af Flemming Weisdorff 
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Jeg elsker den spanske guitar. 

 

Jeg elsker dens klang, duft, form og træet i den. 

Hele dens lange historie med rødder, 

der går århundreder tilbage gennem Spanien 

til den mauriske tid og kultur, 

ligger indlejret i guitarens dybe klang. 

 

Jeg lider simpelt hen af "Guitaritis", 

og det har jeg gjort, siden jeg var dreng. 

 

Og det er nok uhelbredeligt. 
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Mig og guitaren 
- et musikskoleliv. 

af Flemming Weisdorff 

 

 

Da jeg var dreng, var musikskolerne endnu ikke opfundet, så da jeg ville lære at spille guitar, fandt min far 

i telefonbogen en rar skolelærer, som underviste i guitar i nærheden af Mozarts Plads. Jeg boede i Valby, 

så det var ikke så langt. 

Han var nu ikke den helt store guitarist, og jeg lærte kun at spille et par greb til nogle velkendte, populære 

sange på en rød guitar med stålstrenge - lidt vel hårdt for mine små børnefingre. 

Men så kom min far en dag hjem med en grammofonplade med guitaristen Alirio Diaz, som spillede de 

store klassiske mesterværker. Det blev nærmest en åbenbaring for mig, og jeg vidste med det samme, 

at det var den slags guitar, jeg ville spille - den spanske, klassiske guitar. 

Pladen blev spillet ustandseligt, og jeg kendte efterhånden hver eneste tone i hvert et musikstykke 

på den. 

Mange af stykkerne har jeg sidenhen selv spillet, og en hel del af dem kan genfindes i mine guitarbøger - 

det er stykker, som jeg stadig elsker, og sjovt nok elsker mine elever dem også. 

Pladen har jeg endnu - temmelig slidt, men den betyder uendeligt meget for mig. 

Grammofonpladen med Alirio Diaz 

Min far, som støttede mig i alt, hvad jeg fandt på, ringede til den på den tid kendteste guitarist og guitar-

pædagog Jytte Gorki Schmidt, som selv havde været elev af den store, spanske mester Emilio Pujol. 

Hun havde dog ikke tid til at undervise mig, men henviste mig til en af sine elever - Boye Beenfeldt. 

Ham kontaktede min far, og kort efter begyndte jeg at få undervisning af Boye. 

Han førte mig ind i den klassiske guitars verden, og lærte mig alle grundteknikkerne, og var medvirkende 

til at grundlægge min dybe kærlighed til guitaren. 
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Jeg fik en ny guitar, Levin model 117, en klassisk guitar med nylonstrenge, og den har jeg stadig. 

På en rejse med mine forældre til Spanien købte jeg min første spansk-byggede guitar af guitarbyggeren 

Juan Estruch i Barcelona - og den har jeg også stadigvæk. 

Siden hen er min guitar-beholdning forøget en hel del. 

Min gamle lærer Boye Beenfeldt 

Min første klassiske guitar 

Levin model 117 

Mine skolekammerater tjente deres lommepenge ved at gå med købmandsvarer, flasker eller aviser. 

Det gad jeg nu ikke. Det virkede for anstrengende for mig. Jeg tænkte, at der måtte være en lettere måde 

- jeg ville jo gerne have del i deres hårdt indtjente penge. 

Guitaren var ved at blive ret populær, og alle ville gerne spille guitar, så jeg satte en seddel op i Brugsen 

med "Guitarundervisning - 5 kr. i timen", og begyndte at undervise i guitar, da jeg var 12 år. 

Jeg havde faktisk 2-3 elever hver eftermiddag efter skoletid - både børn og voksne. 

Jeg gik selv til undervisning hos Boye hver uge i årerne fremover, og da jeg var 17 år, spurgte han, om jeg 

ikke ville undervise i Ballerup Musikskole. 

Det hed den nu ikke dengang. Den hed "Den frivillige Musikundervisning". 

Boye kendte nemlig en lærer på Ellegårdskolen, Anna-Lise Rudloff. Hun var skolens "musikleder", og hun 

stod og manglede en guitarlærer. Jeg syntes at det lød spændende, så det kunne jeg jo godt gøre - 

i hver tilfælde indtil jeg fandt ud af, hvad jeg ville være. 

Det har jeg så ikke fundet ud af endnu. 

Jeg køber guitar hos guitarbyggeren Juan Estruch i Barcelona 1967 

Undervisning 
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Så jeg startede med at undervise i guitar på Ellegårdsskolen i Ballerup i 1969, ansat af Anna-Lise Rudloff, 

og det gik faktisk ret godt. Jeg fik mange elever. 

Jeg har i dag stadig kontakt med flere elever fra den tid, bl.a. gennem min elev-facebookgruppe 

La Guitarra: Hjalmar Magnusson (nu souschef i Allerød Musikskole), Lizanne Brøns (nu musikskolelærer), 

Elsebeth Dreisig (nu operasanger), Lise Pedersen og Lene Bach Nielsen. 

Og også med min gamle lærer Boye Beenfeldt. 

Anna-Lise flyttede til Ølstykke, og blev lærer på Maglehøjskolen. I 1978 flyttede Helle og jeg også til 

Ølstykke, og vi startede begge som lærere i "Den frivillige Musikundervisning i Ølstykke", som under 

Anna-Lises mand Hans Rudloffs ledelse senere blev til "Ølstykke Musikskole" 

Da jeg startede i Ølstykke i 1978, hed det nu ikke "Musikskole", men "Den frivillige Musikundervisning i 

Ølstykke", og det var endnu ikke en samlet organisation med en fælles ledelse. 

Man blev hyret på de enkelte folkeskoler af skolens "Musikleder", som oftest var sang/musiklærer på 

skolen, og både Helle og jeg blev ansat på Svanholmskolen af overlærer Jørgen Ougaard og på Maglehøj- 

skolen af Anna-Lise Rudloff 

Senere underviste jeg også på de andre skoler - Toftehøjskolen, Hampelandsskolen, Stengårdsskolen og 

Jørlunde Skole. Musikundervisningen var tæt knyttet til den enkelte folkeskole. 

Betegnelsen "Den frivillige Musikundervisning", som skulle signalere forskellen til folkeskolens "tvungne" 

musikundervisning, stammede fra Ballerup, hvor både Anna-Lise og Hans Rudloff havde været 

sanglærere. 

Det med "ansat" er nu en flot betegnelse - der var ingen egentlig ansættelse. 

Man blev på "daglejer-vis” hyret til de elever/timer, der var tilmeldt. 

Hvis en elev stoppede, og elevtallet faldt midt i sæsonen, ja så faldt lønnen tilsvarende. 

Der var ingen sygeløn, ferieløn, anciennitet eller pension. Man blev hvert år fyret den 1. juni, og 

(forhåbentligt) genansat den 1. september. De tre sommermåneder fik vi arbejdsløshedsunderstøttelse, 

men skulle møde på arbejdsformidlingen og være til rådighed for arbejdsmarkedet. 

I 1984 blev DMPF og Kommunernes Landsforening enige om en musikskolelov og en overenskomst for 

underviserne. Det var dog kun en frivillig overenskomst, og Ølstykke Kommune besluttede IKKE at 

tiltræde denne, så vi fortsatte med de dårlige ansættelsesvilkår. 

I 1985 skrev jeg i lokalaviserne en kritisk artikel om dette, som fik ret stor opmærksomhed hos politikerne, 

men først 6 år senere tiltrådte Ølstykke også denne overenskomst 

Begynderhold ved forårskoncert, Ellegårdsskolen 1970-erne Elsebeth Dreisig og Lizanne Brøns ved julekoncert, Ellegårdsskolen 1975 

Ballerup Musikskole 

Ølstykke Musikskole 
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Min artikel i lokalaviserne 1985 om vores dårlige ansættelsesforhold. Seks år senere tiltrådte Ølstykke Kommune musikskolelovens 

overenskomst, der gav lærerne tålelige ansættelsesforhold med sygeløn, ferieløn, opsigelsesfrist og anciennitet som i resten af samfundet 
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Hans og Anna-Lise, Jørgen Ougaard, Tom Strands og flere andre pionerer havde ved utrætteligt fodarbejde 

fået musikundervisningen i gang i 1976, og i 1987 skiftede den navn til "Ølstykke kommunale Musikskole" 

med Hans Rudloff som musikskoleleder. I 1991 tiltrådte Ølstykke Kommune efter års forhandlinger en 

overenskomst, der gav os lærere bedre ansættelse og sikkerhed med sygeløn, pension og feriebetaling 

som i resten af samfundet. 
 

Det har været dejligt, spændende - men også nogen gange nervepirrende at være med til udviklingen og 

opblomstringen af musikskolen. Det musikalske niveau steg op igennem tiden, og især i 1980- og 90erne 

havde musikskolen mange fremragende elever. Vi sendte de år adskillige dygtige unge videre til konserva-

torierne. Musikskolen voksede sig stor, og på et tidspunkt gik hver tredje skoleelev i Ølstykke også i 

musikskolen. I 2000 passerede Ølstykke Musikskole de 1000 elever - og tallet voksede stadig. 

Vi var stolte. 
 

Men trods af det, var musikskolen adskillige gange i fare pga. kommunale nedskæringer og besparelser. 

I 1988 stiftedes støtteforeningen Ølstykke Musikskoles Venner pga. reel frygt for nedlæggelse af 

musikskolen, som dog afværgedes. Foreningen eksisterede frem til 2011. 

Svanholmbanden - Blokfløjte/guitar gruppe under ledelse af 

Helle Borg Hansen  og Flemming Weisdorff 1981 

Ølstykke Guitar Ensemble spiller i Finland ved besøg i 

venskabsbyen Kaarina 1981 

Efter i Ballerup-tiden at have eksperimenteret med forskellig typer af guitar-sammenspil, startede jeg i 

1981 Ølstykke Guitar Ensemble - et af de første klassiske guitarorkestre herhjemme. 

Da der ikke var udgivet ret meget musik for denne besætning, måtte jeg selv skrive de fleste 

arrangementer - det var lærerigt. 

Ensemblet medvirkede til utallige koncerter både lokalt og udenbys samt herlige koncert-rejser til vores 

venskabsbyer i Sverige, Norge og Finland. 

Ølstykke Guitar Ensemble 

Jeg selv har fra starten været dybt optaget af at udbrede mit elskede instrument - den klassisk/spanske 

guitar. Netop i 1970-erne da jeg startede, var guitaren højeste mode, og der var mange guitarelever - 

og guitarlærere, men niveauet var ikke så højt. 

Jeg satte mig for at bevise, at guitaren i musikskolesammenhæng sagtens kunne være andet og mere end 

3 akkorder til en kendt popsang. 

Og at den klassiske guitar absolut ikke behøvede at være kedelig. 
 

Ud fra mine egne tanker om guitaren i musikskolen skrev jeg mine undervisningsbøger, som jeg stadig 

bruger, og det lykkedes mig at få skabt nogle fremragende guitarister - mange af dem har jeg stadig 

kontakt med på Facebook, og flere arbejder professionelt med musik. 

Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran. 
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Det første Ølstykke Guitar Ensemble spiller koncert 1983 Starten på det andet Ølstykke Guitar Ensemble 1984 

Ølstykke Guitar Ensemble demonstrerer guitarorkester ved 

Musikmessen i Herning 1990 - betalt af musikforretningen 

Marno Sørensen - forside på musiktidsskriftet ”Modus” 

Ølstykke Guitar Ensemble spiller ved indvielsen af 

Udlejre Kirke 1991 

Ølstykke Guitar Ensembles CD optaget ved koncert i Frederikssund Kirke 1992 
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Jeg dirigerer ca. 50 guitarister i et stort guitarorkester bestående af Ølstykke Guitar Ensemble og 

elever af Mixi (yderst til højre) ved koncert i Joar Blå ved vores venskabstræf i Enköbing 1990 

Det tredje Ølstykke Guitar Ensemble ved Musikskolernes Dag i Tivoli 1994 

Sammen med lederen af Fredensborg Musikskole Carsten Østerskov var 

jeg i 1986 ophavsmand til et orkester-stævne for klassiske guitarelever 

fra de forskellige musikskoler i det daværende Frederiksborg Amt. 

Det blev en tilbagevendende begivenhed over en periode på ca. 15 år. 

Et tiltag der førte til opblomstring af guitarensembler i mange 

musikskoler i amtet. 

Jeg lavede også flere kurser for amtets lærere i denne guitar-disciplin. 

Min gode ven Mixi, som var guitarlærer i vores svenske venskabs-

musikskole i Enköbing, startede også guitarensembler op, og ved vores 

årlige træf blev alle ensemblerne lagt sammen til et stort svensk/dansk 

guitarensemble, som kunne nå op på ca. 50 guitarister 

Guitarstævner 
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Kurser og foredrag 
 

Jeg lavede flere kurser i guitar- 

ensemble-idéen mange steder 

både i Danmark og Sverige. 
 

I 1991 blev jeg inviteret til Sorø 

for at demonstrere og fortælle 

om guitarensemble-formen for 

EGTA  - European Guitar 

Teachers Association, 

som det år afholdt 

guitarsymposium i Danmark 

Ved den lejlighed fik jeg som tak 

et gratis medlemskab af EGTA 
 

Århus Musikkonservatorium bad 

mig i 1992 om at give en koncert 

med mit ensemble samt holde 

foredrag for de studerende. 
 

Vores venskabsby Enköping i 

Sverige arrangerede koncert med 

Ølstykke Guitar Ensemble i 

Uppsala med efterfølgende 

kursus for de svenske 

guitarlærere. 

En stor oplevelse for både mig og 

ensemblet - og for de svenske 

guitarlærere. 
 

Og på Græstedgård i Ølstykke 

lavede jeg kursus for guitar- 

lærerne i Frederiksborg Amt 
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Dansk Guitar Selskab bad mig i 1995 om at komme og demonstrere Ølstykke Guitar Ensemble for 

foreningens medlemmer i Hellig Kors Kirke i København, og vi blev ved den lejlighed omtalt som 

”et af Danmarks bedste skoleorkestre” . 

Fra Dansk Guitar Selskabs medlemsblad juni 1995 



12 

Anna-Lise og Hans havde nogle fremragende kor, som lavede en masse fine koncerter - i kirkerne og til 

mange lokale arrangementer. 

Og så havde de et årligt tilbagevendende festligt show, som hed "Cabaret". Her var kormedlemmerne 

solister og sang pop- og andre rytmiske sange, mens korets forældre-forening og Musikskolens Venner 

havde bagt kager, solgte kaffe og sandwich. Det blev et tilløbsstykke, som voksede sig større år for år. 

Fra starten af 1980-erne og ca. 15 år frem spillede jeg på min el-guitar sammen med Anna-Lise på klaver, 

Jørgen Henriksen på bas og og Henrik Meyer på trommer, og dannede en Cabaret-rytmegruppe, som ak-

kompagnerede sangerne. Det var et stort arbejde, men sjovt, og vi arbejdede det meste af foråret på at 

lave arrangementer til forårets cabaret. 

Jeg var også fast guitarist, når koret sang rytmiske sange, og var med på herlige kor-rejser til både 

Ladbergen i Tyskland og Neder Eiker i Norge. 

Cabaret og ØB 

I 1980 startede Hans Rudloff musikskolens orkester "Ølstykkeblæserne" - kaldet ØB, der spillede blæser-

musik og bigband-arrangementer. Her sad jeg også i ca. 15 år som fast guitarist i rytmegruppen. Helle var 

også med som fløjtenist. I starten dirigerede Hans selv orkestret, men efter et års tid fik vi Keld Mortensen 

som orkesterleder. Det var et meget blandet repertoire, dog mest på et rytmisk/jazzet grundlag. 

Vi spillede koncerter ved mange lokale lejligheder, og besøgte også vores venskabs-musikskoler i Sverige 

og Norge. Bla.a. spillede vi på basin-kanten ved indvielsen af Ølstykke Svømmehal. 

Orkestret havde en sjov sammensætning, og bestod af dygtige elever, forældre og enkelte musikskole- 

lærere som Helle og mig. En af mine guitarelever Kim Mortensen spillede bas. 

Min tiltagende tinnitus satte desværre i midten af 1990-erne en stopper for min medvirken til musik med 

denne lydstyrke, og jeg måtte lægge min dejlige Levin jazzguitar på hylden. 

Kan dog glæde mig over at have haft nogle skønne og festlige år med både Cabaret og ØB. 

Mig på guitar ved Cabaret 1987 Jørgen Henriksen på bas i Cabaret-orkestret 

Mig på guitar i ØB 1987 Mig og Kim i rytmegruppen i ØB i 1980-erne 
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Som guitarist har jeg altid været dybt fascineret af den spanske guitar og især også af flamenco-guitaren. 

Det var dog først i 1993, at jeg gik i gang med at lære det, og selv begyndte at spille flamenco. 

Det år tog Helle og jeg på sommerkursus på Vestjyllands Højskole, hvor der var undervisning i både 

flamencodans og flamencoguitar. Det blev et markant vendepunkt for os begge. 

Efter hjemkomsten begyndte vi begge til undervisning hos nogle af de få flamenco-udøvere, der fandtes i 

landet - Helle hos danseren Henriette Vedsegaard og jeg selv først hos guitaristen Ole Grymer og siden 

hen hos Poul Jacek Knudsen. Det fortsatte vi med i mange år, og begyndte selv at optræde. 

De følgende 12 år deltog vi hver sommer på flamencokurset på højskolen, økonomisk støttet af musik- 

skolen. 

I 1996 startede vi på opfordring fra Bjarne Kulmbak med at undervise i flamencodans i Stenløse 

Musikskole , og fra 1999 også i Ølstykke Musikskole, som derved blev de første og hidtil eneste 

musikskoler i landet, som havde dette fag på programmet. 

Helle tog sig af det rent dansemæssige, og jeg akkompagnerede danseholdene samt underviste i teori, 

historie og flamencoguitar. 

Det første hold blev til i et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Stenløse Musikskole. 

Gennem Musikaftenskolen havde vi også flere voksenhold. 

Det første flamencohold optræder i Glassalen 

på Musikskolernes Dag i Tivoli i 1997 

De første flamencoguitarister Pearl og Martin i 1997. 

Martin er i dag professionel flamencoguitarist 

Fra det første børne-flamencohold i 1999 

Camilla og Niklas 

Det første voksen-flamenco dansehold 

i Musikaftenskolen 1999 

Flamenco 
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Flamenco Unico optræder i Tivoli til Musikskolernes Dag i 2013 og 2014 under ledelse af Helle Borg Hansen og Flemming Weisdorff 

Den professionelle flamencodanser Henriette Vedsegaard blev så imponeret af holdet ”Flamenco Unico”, 

at hun i flere år gav gruppen adskillige workshops - ganske gratis. 

Gruppen optrådte også semi-professionelt sammen med Helle og mig, og lavede en mængde optrædener 

og flamencoshows alverdens steder. 

Det indvarslede en helt ny epoke for os, og vi fik bygget nogle super dansehold op, som vi også har 

arbejdet privat med. Som en naturlig følge af dansen underviste jeg også flere guitar-elever i flamenco-

guitar. De mest ihærdige og vedholdende er Mike Rehné og Signe ”La Toquita”, som stadig går til under-

visning, selvom danseundervisningen nu er sluttet, efter at Helle gik på pension fra musikskolen i 2015. 

Flamencoguitar-eleven Signe ”La Toquita” Mike spiller til danserne i Egedalscentret 2013 
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Mine guitarbøger - Flemmings Guitarbog 1, 2, 3 og 4, som blev til over en årrække i 1980-erne, 

var 100% håndskrevne med blæk og node-fyldepen, og blev oprindeligt trykt og hæftet sammen til bøger. 

Og så kunne eleverne købe dem for fremstillingsprisen. 

Nu i det 21. århundrede, spiller internettet jo en stor rolle, og alle bøgerne samt meget andet af mit 

undervisningsmateriale er scannet ind, moderniseret og konverteret til pdf-filer. 

De ligger så tilgængelige for mine elever på min elev-webside "Flemmings Guitarside", hvor både 

bøgerne og andet materiale kan hentes/læses. 

Mange henter og lægger dem på deres tablet eller computer, så i dag ser man ofte en iPad på node- 

stativet i stedet for papir. Nu er det slut med krøllede eller bortkomne fotokopier mm. 

Websiden er ret omfattende, og indeholder mange andre spændende guitarrelaterede emner. 

Video-optagelser fra koncerter, guitarhistorie, praktiske oplysninger, gode råd om guitar-anskaffelse 

og vedligeholdelse samt mere guitarnørdede artikler. 

Desuden har jeg på Facebook oprettet en side - "La Guitarra - Flemmings guitarunivers", hvor næsten 

alle elever og deres forældre (og bedsteforældre) er medlemmer. Den fungerer lidt ligesom et intranet, 

og indeholder altid  aktuelle emner, koncerter mm. Alle kan skrive indlæg her, og man kan altid følge 

med i, hvad der sker i musikskolen og hos mig. 

At jeg de senere år har haft ”min egen” guitar-undervisningsbox på Græstedgård, har haft enorm betyd-

ning. Her kan jeg have alle mine materialer og alle vores special-guitarer, og ikke mindst føler eleverne 

sig ”hjemme” her, nærmest som et klubhus for guitarister. Og nu har vi tilmed fået hurtig Wi-Fi i Boxen. 

Det nye digitale århundrede 
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www.weisdorff.dk 
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Ved siden af undervisningsarbejdet varetog jeg også mange andre områder af Musikskolens virke. 
 

Fra 1991 til 2005 var jeg lærerrådsformand, og desuden sad jeg i musikskolens bestyrelse, forretnings-

udvalget FU og i Musikskolens Venner. 

Desuden var jeg medlem af Ølstykke Kommunes Kulturelle Samråd i over 25 år. 
 

Fra 1986 til 1991 var jeg leder af Frederikssund Musikskole, og tog forskud på den senere kommune-

sammenlægning ved at lægge Frederikssund og Jægerspris Musikskoler sammen. 
 

Da Hans Rudloff stoppede i 2004, tiltrådte jeg som den sidste leder af Ølstykke Musikskole inden 

Kommunesammenlægningen, hvor de tre musikskoler fra Ølstykke, Stenløse og Smørum blev til 

Egedal Musikskole under Bjarne Kulmbaks ledelse. 
 

Jeg var vært for gæster, når musikskolen havde besøg af nogle af vores venskabs-musikskoler, kor mm. 
 

Jeg var ansvarlig koordinator og arrangør af musikskolens større arrangementer - forårscafeer, 

Musik i byen, den årlige store julekoncert på Græstedgård , forårets kirkekoncert i Udlejre Kirke og div. 

skolekoncerter mm. samt kørsel af instrumenter til disse. 
 

Jeg fungerede som fotograf ved koncerter og arrangementer. 
 

Jeg stod for kontakten til skoler og afdelingsledere ved forårets programuddeling og PR-koncerter. 
 

Jeg lavede layout og fremstilling af musikskole-brochurer, koncertprogrammer, plakater og løbesedler. 
 

Jeg var IT-behjælpelig på musikskolens kontor. 
 

Og nå ja, så skabte jeg musikskolens første webside i 1999 og varetog den frem til 2006. 

Ølstykke Musikskole blev herved en af de første musikskoler med egen hjemmeside. 
 

Og ved kommunesammenlægningen tegnede jeg den ny-sammenbragte Egedal Musikskoles nye logo. 

Det har været sjovt og utroligt spændende at være med til at forme hele den udvikling. 

Den igangværende musikskole-sæson 2017-18 er for mig sæson nr. 40 i Ølstykke. 

Utroligt som tiden dog går. 

Og jeg har faktisk været musikskolelærer i næsten 50 år. 

Og tænk en gang - det er stadigvæk lige spændende at starte nye elever op. 
 

Og jeg har da heller ingen planer om at stoppe foreløbig. 

Egedal Musikskoles logo  

tegnet af Flemming Weisdorff 

Andet musikskole-arbejde 
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Det har været skønne tider og skønne elever. Og det er det stadigvæk. 

Jeg har i dag ligeså søde og dygtige elever som dengang, og jeg har også gang i et nyt guitarensemble. 

Og lærerigt har det hele været. 

Ølstykke Musikskole blev i virkeligheden både mit uddannelsessted og min legeplads, hvor jeg i kraft af 

musikskolelederens imødekommenhed og velvillighed fik lov at eksperimentere og afprøve alle mine 

mærkelige idéer. 
 

I mit undervisningslokale hænger der i dag et opslag, som er en let omskrivning af et velkendt ordsprog: 

"Man skal lære så længe, man har elever". 

Det hang over lærerværelsesdøren på min egen gamle skole, og jeg har taget det til mig, og gjort det til 

mit eget valgsprog. 

Det nye Egedal Guitar Ensemble ved kirkekoncert 2017 
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Musikskoleleder Hans Rudloffs tale til Helle og Flemming ved 25 års jubilæum 2003: 
 

Kære Helle og Flemming. I er så nr. 4 og 5 i rækken, som har 25 års jubilæum i Ølstykke Musikskole. 

Der er noget helt specielt ved jer, som har været ansat i 25 år –  

I måtte finde jer i at blive afskediget hver sommer selvom I havde fuldt skema  

I måtte finde jer i ikke at få glæde af den automatiske anciennitetsberegning –  

I arbejdede på samme lave løn som timelærer i de første mange år. 

Hvorfor gjorde I så det??? 

Var det på grund af det spændende arbejde i pionerfasen af musikskolens opbygning. 

Var det på grund af de gode lokaleforhold rundt om på skolerne. 

Var det på grund af den forstående musikskoleleder. 

eller var det fordi I følte jer kaldet til jobbet her i Ølstykke. 

Nå men forholdene  har da forbedret sig med årene – vi fik en musikskolelov – vi fik en overenskomst for 16 år siden og 

for 12 år siden tiltrådte Ølstykke også denne. Ølstykke kommune har i samme periode givet os ro økonomisk og 

opbakningen fra vores venneforening har været overvældende. 

I blev jo ansat året før jeg tiltrådte som leder, så jeg har på ingen måde ansvar for hvad I havde af forudsætninger for at 

bestride jobbet. Helle havde jo læst dansk på universitetet og Flemming havde valgt at læse til pædagog og spillede en 

masse rytmisk guitar på sin elguitar. 

Det tror jeg i hvert fald – jeg har jo ingen personalemappe at se i. 

Jeg ved derimod, at I er musikskolens flittigste kursister. I tog på et tidligt tidspunkt det kursus, som Statens Musikråd og 

DMpF arrangerede for derigennem at løfte underviserne i musikskolen musikfagligt og/eller pædagogisk..  

Siden har I været på kursus hver sommer for at løfte jeres faglige niveau og for at hente ny inspiration.  

Flemming 

Du var jo virkelig en pioner indenfor guitarområdet – du startede 2 guitarorkstre og fik lokket lederen til at købe guitarer  

i alle mulige størrelser og priser. 

Du arrangerede kurser for dine kollegaer her på Græstedgård – mange blev begejstrede og prøvede at starte noget til- 

svarende - andre gik hovedrystende hjem og valgte alligevel senere at gøre det samme. 

I dag er der mange guitarensembler rundt om på musikskolerne – en udvikling du var med til at sætte i gang. 

Din tinnitus satte desværre en stopper for en del af dine mere støjende aktiviteter. Du stoppede som elguitarist i vores 

cabaretorkester og du fik ikke startet nye ensembler.  

Men du gik ikke i stå. 

Sammen med Helle kastede du dig over et nyt arbejdsområde nemlig flamencomusikken - du må siges at være alsidig - 

startende med den rytmiske musik på din elguitar - fik privatundervisning  i klassisk guitar, som danner grundlag for 

din undervisning i dag - og nu kalder man dig ”ham flamencofyren” 

Det har altid kendetegnet dig at du går virkelig i dybden, når noget interesserer dig. Jeg husker, at du var ret reserveret, 

da vi startede med det første nodeskrivningsprogram, men siden har du virkelig udviklet dig til EDB-specialist - 

vi glæder os over musikskolens flotte hjemmeside og de gode råd, som du altid kan komme med. 

Vi har jo også glæde af samarbejdet i Pædagogisk Råd, som du har været formand for så længe, som det har eksisteret.  

Inden da havde du allerede været et aktivt medlem af kulturelt samråd i mange år. Du har også været lærernes 

repræsentant i Vennebestyrelsen og musikskolebestyrelsen i uendelig mange år. 

Nu vil du også være guide – det er lidt spændende, hvad du vælger at lægge vægt på – sidst vi tog til Enköping fortalte 

du os navnene på alle de vandløb, som vi passerede og hvad man kunne fange i dem – oplysninger som interesserede 

os alle sammen vanvittigt meget. 

Flemming din humor skal også have et ord med på vejen – dit gode humør er med til at give en dejlig let stemning i 

lærerkollegiet og ved vores bestyrelsesmøder. Du skal have et hurra fra forsamlingen, som tak for din indsats i de 25 år. 
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