
Nyeste tiltag: Præ-MGK  

 

Talent Holbæk har i samarbejde med Holbæk Kulturskole og Stenhus Gymnasium 

oprettet et musikalsk undervisningstilbud for unge musikere, sangere og producere 

mellem 15-20 år, der går på en ungdomsuddannelse.  

I undervisningsforløbet indgår ca. 2 timers undervisning pr. uge, 3 – 4 musikalske 

workshops årligt og optræden ved en række præsentationskoncerter, teaterkoncert og 

kulturelle arrangementer. Forløbet er gratis, men det forventes at eleven kommer til 

undervisningen og forpligter sig for et skoleår ad gangen.  

Baggrunden for at oprette sådan et tilbud er, at skabe en bedre fødekæde fra 

musikskolen og grundskolen til MGK og derefter til musikkonservatorierne. De to 

centrale personer i Præ-MGK bliver Christian Bluhme fra Kulturskolen og Solvej 

Juel Nielsen fra Stenhus Gymnasium. De er begge undervisere for elever i 

aldersgruppen, og får opgaven som tovholdere at udvikle indholdet hen over de næste 

par år. 

Du kan læse mere om Præ-MGK i folderen 

Vinderen af logo-konkurrencen 

Til Coming Up - Talent Holbæk arrangementet på Elværket i Holbæk d. 22.11, blev 

vinderen af Talent Holbæks logo-konkurrence offentliggjort. Vinderen blev Søren 

Bak Poulsen, der er 17 år, og går i 1.g på Middelfart Gymnasium. Søren har ikke 

specielle forudsætninger for at skabe logoer, men har haft interesse og evner til at 

udarbejde et forslag.  

Se det vindende logo og et billede af vinderen i denne video 

Nyhedsbrev  

Talent Holbæk 

27. januar 2020 

Velkommen til Talent 

Holbæks andet 

nyhedsbrev. 

I nyhedsbrevet, som 

udkommer en gang i 

kvartalet, vil du kunne 

holde dig opdateret på 

seneste nyt indenfor 

talentkommuneprojektet i 

Holbæk.  

Rigtig god læselyst.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Petersson, formand 

for Talentrådet & Henrik 

Mosbæk, 

Talentkoordinator  

https://holbaek.dk/media/22548529/prae-mgk-compressed.pdf
https://www.facebook.com/TalentHolbaek/videos/443158449724239/


 

 

Talent Holbæk folder på gaden 

Udover etableret Facebookside, Instagram, hjemmeside og logo har vi også fået lavet 

et banner med de fire GK’er, som hænger fint på gavlen af Musikhus Elværket. 

Ligeledes har vi fået produceret en informationsfolder, hvor de fire GK’er er 

repræsenteret. Formålet med de to tiltag er hovedsageligt at skabe opmærksomhed 

omkring GK’erne og de forskellige ansøgningsfrister, som netop nærmer sig.  

 

Du finder folderen for Talent Holbæk her  

 

  

Ansøgningsfrister  

Som sagt nærmer ansøgningsfristerne for GK’erne sig. Den første frist er allerede d. 

30. januar, hvor Holbæk Drama College (SGK) lukker for ansøgninger. I skemaet kan 

du få overblik over alle krav og ansøgningsfrister. Du kan ligeledes læse mere på 

vores hjemmeside www.talentholbæk.dk  

 
 

 

 

 

 

https://holbaek.dk/media/22548533/talent_holbaek_flyer_191219-kopi.pdf
http://www.talentholbæk.dk/


 

 

Talentholbæk-domæne er købt  

For at styrke søgeresultater og gøre det nemmere for alle at finde vores hjemmeside, 

som ligger under fanen ”Kultur og Fritid” på Holbæk Kommunes hjemmeside, har vi 

valgt at købe domænet: talentholbæk.dk. Det betyder, at man bliver videreført til den 

rette underside ved brug af denne.  

 

Husk at du som altid kan finde relevant info på vores Facebookside.  

 

 

Første konference i Talentnettet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tirsdag d. 21. januar var Talent Holbæk til 

første konference om kunstnerisk 

talentudvikling i Netværket for 

Talentkommuner, Talentnettet i Næstved. Det 

var en spændende dag, der blandt andet bød på 

oplæg om ”De nye spilleregler for vores 

samfund, talentudvikling og udvalgte egenskaber vi skal mestre i fremtiden” af 

Henrik Good Hovgaard Chief futurist på UNIVERSAL FUTURIST, live-

performance med de talentfulde unge fra Næstved Talentskole samt en præsentation 

af Kulturministeriets indsatser i forhold til talentudvikling og aktuelle aktiviteter på 

området, V/ Morten Lautrup-Larsen, vicedirektør for Slots- og Kulturstyrelsen 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TalentHolbaek/

