
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Anja 

rossau,
sopran

Om	at	synge	på	Audonicon
Torsdag den 26. marts vil Audonicons sal være 
rammen om et musikalsk eksperiment: Fire 
sangere og musikere vil opføre uddrag fra 
Tannhäuser, en af Wagners operaer. Operaer, 
som normalt forbindes med store opsætninger, 
fuldt orkester, og meeeget lange forestillinger. 
Men disse fire gør det helt anderledes. Jeg har 
snakket med en af dem, sopranen Anja Rossau.

Anja , at opføre Tannhäuser, fire mand høj, er 
det - uanset jeres dygtighed - ikke lidt som at 
spille en symfoni på klaver og blokfløjte? 
Mangler man ikke "suset" fra det store orkester?

Nu er jeg ikke så vant til at høre Wagner, men 
jeg føler ikke, at jeg mangler noget musikalsk, 
når vi opfører i vores miniversion. Tværtimod -
jeg kan godt lide, at man får historien fortalt og 
så får musikalske highlights i stedet for at skulle 
sidde igennem en lang opera. Tannhäuser er 
ganske vist ikke en af de længste Wagner 
operaer, men han var jo ikke ligefrem kendt for 
at fatte sig i korthed!

Er det jeres premiere, eller har I optrådt med 
denne forestilling før?

Vi afprøvede konceptet i Stilling Kirke i efteråret. 
Så det er anden gang vi laver koncerten, men 
forhåbentlig ikke sidste gang!     

Ugens	Citat:		” Musik bør findes i ethvert hjem, undtagen i nabolejligheden”

                         

ÅRSOPGAVER

Eleverne i skolen ældste klasse afleverede 
deres årsopgaveemner
Men hvad er en årsopgave
vi det for vores elever på Steinerskolen?

Årsopgaven er obligatorisk for skolens ældste 
elever i 2. og 3. vg. Emnet, eleven vælger at 
studere, er derimod elevens eget, frie valg. 
Kravene til opgaven er, at der skal skrives en 
opgave og fremstilles en konkret, kunstnerisk 
produkt med relevans for o
ved årsopgaven er en selvprøve; de to opgaver 
skal supplere eller komplementere hinanden 
og eleven s
til færdig, formet opgave. 

Det er en stor personlig udfordring at skrive på 
en opgave igennem et helt å
opgave vores elever i 2.vg. nu er gået i gang 
med. De ved at de skal studere og arbejde 
med opgaverne uden for skoletiden, at der kun 
gives dem en enkelt studieuge til rådighed i 
skoletiden k
marts 2016.

Den pædagogiske begrundelse for års
opgaven er at give eleven konkrete erfaringer i 
forhold til at arbejde selvst
og metodisk. 
væsentlig
At opgaven er fri i sin form og udtr
foranledige eleverne til at arbejde kreativt, 
kunstnerisk eller på anden vis innovativt og til 
at afprøve egne metoder og ideer
eleven har afleveret sin opgave, vil han eller 
hun have erhvervet
indsigt: En art selverkendelse, der rækker 
langt ind 

Årsopgaven
benyttes 
skoler. Den 
uddannelser eller i andre skoleformer

………………
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I sultanens palads

Gåde
DDR, 1980.
Vesttyskland 
en smal bro. Den kan 
det tager mindst 8 minutter
der 4 vagter. De har ordre til at skyde alle, der 
forsøger a
kommer fra vest, skal de stoppe dem og bede 
dem vende om. En kold vinterdag er vagterne 
gået ind i deres skur for at spille ”skat”, men 
de kommer ud og tjekker broen mellem hvert 
spil, der tager 5 minutter. Du er østtyske
ønsker at flygte over broen. 
Svar senest fredag kl

Sidste uges 
klippe hinanden, altså er ham til højre bedst

Vinder

Anja 

rossau,
sopran

Kunne I tænke jer at gøre det samme med 
andre store værker?

Ja, vi har skam planer om at udsætte andre 
store værker for samme kærlige behandling! 

Hvordan er det forresten kommet i stand, at I 
skal give denne koncert på Audonicon?

Da det ikke er mig, der har fået koncerten i 
stand, er jeg ikke helt sikker, men jeg tror vi 
giver koncert på Audonicon fordi Michael 
Blume er tæt knyttet til stedet, og Jette 
Rymer og Jørn Bendixen er også indenfor 
Rudolf Steiner (de tre nævnte er de tre øvrige 
medvirkende i forestillingen, red.).

Anja, når man som du har stået på de 
"rigtige" operascener, hvordan er det så at 
optræde på Audonicon? Hvad synes du om 
salen, akustikken?

Jeg synes personligt det er en dejlig sal på 
Audonicon med en dejlig akustik. Det er dog 
en meget stor lidt "buldrende" akustik, der 
kan være forstyrrende, når man fremfører 
ting med ord såsom skuespil eller sang. Så 
man kan nyde musikken, men det kan blive 
svært at skelne de individuelle ord!

Og hvad med selve bygningen, hvad synes du 
om den? Den er jo lidt anderledes?

Jeg synes det er en utrolig smuk bygning - jeg 
elsker buede former, så det er lige mig! Set 
fra et akustisk synspunkt er det faktisk også 
godt, fordi der ikke er nogen hjørner, hvor 
lyden kan "sidde fast".    

                                     Fortsættes på bagsiden

Øverst: Anja Rossau (privatfoto/pressefoto)  

Baggrund: Audonicons sal  (audonicon.dk)

Nederst: Borgen Wartburg i Thüringen, hvor 

Tannhäuser foregår - operaen bygger efter sigende 

på virkelige personer og begivenheder 

(wikipedia/wikicommons)

Musik bør findes i ethvert hjem, undtagen i nabolejligheden” Ivar Wallensteen

                       

ÅRSOPGAVER

Eleverne i skolen ældste klasse afleverede 
res årsopgaveemner 2. marts (se bagsiden). 

Men hvad er en årsopgave, og hvorfor vælger 
vi det for vores elever på Steinerskolen?

Årsopgaven er obligatorisk for skolens ældste 
elever i 2. og 3. vg. Emnet, eleven vælger at 
studere, er derimod elevens eget, frie valg. 
Kravene til opgaven er, at der skal skrives en 
opgave og fremstilles en konkret, kunstnerisk 
produkt med relevans for opgaven. Ideen bag 
ved årsopgaven er en selvprøve; de to opgaver 
skal supplere eller komplementere hinanden 
og eleven skal gennemføre processen fra idé
til færdig, formet opgave. 

Det er en stor personlig udfordring at skrive på 
en opgave igennem et helt år, og det er den 
opgave vores elever i 2.vg. nu er gået i gang 
med. De ved at de skal studere og arbejde 
med opgaverne uden for skoletiden, at der kun 
gives dem en enkelt studieuge til rådighed i 
skoletiden kort før opgaven skal afleveres 1. 
marts 2016.

Den pædagogiske begrundelse for års-
opgaven er at give eleven konkrete erfaringer i 
forhold til at arbejde selvstændigt, målrettet 
og metodisk. At opgaven er selvvalgt er 
væsentligt for elevens motivation og drivkraft. 
At opgaven er fri i sin form og udtryk, skal 
foranledige eleverne til at arbejde kreativt, 
kunstnerisk eller på anden vis innovativt og til 

t afprøve egne metoder og ideer. Efter at 
eleven har afleveret sin opgave, vil han eller 
hun have erhvervet sig vigtig ny viden og 

: En art selverkendelse, der rækker 
langt ind i deres fremtid.

Årsopgaven er en velafprøvet opgaveform der 
benyttes på danske og udenlandske Steiner-
skoler. Den er ikke kendt på andre ungdoms-
uddannelser eller i andre skoleformer.                         

…Overskolekollegiet v. Lars Thetmark

uge 11 11. MAR. 2015

ådeN: flugt over broen
80. Mellem Østtyskland (DDR) og 

Vesttyskland løber en flod, og over floden går 
en smal bro. Den kan kun passeres til fods, og 
det tager mindst 8 minutter. På østsiden  er 
der 4 vagter. De har ordre til at skyde alle, der 
forsøger at krydse broen fra øst. Hvis nogen 
kommer fra vest, skal de stoppe dem og bede 
dem vende om. En kold vinterdag er vagterne 
gået ind i deres skur for at spille ”skat”, men 
de kommer ud og tjekker broen mellem hvert 
spil, der tager 5 minutter. Du er østtysker og 
ønsker at flygte over broen. Hvordan gør du?
Svar senest fredag kl. 15, hvis du vil være med.        

uges løsning: De to frisører er nødt til at 
klippe hinanden, altså er ham til højre bedst!   

Vinder: Sofia, 8. kl.



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send 

som hænger ved lærerværelset på skolen 

ANJA Rossau, fortsat:

Hvilke muligheder og begrænsninger vurderer du 
som professionel, at Audonicon har som 
spillested?

Med hensyn til muligheder/begrænsninger kan jeg 
sige, at jeg synes der er gode muligheder for 
kammermusik og dans, hvilket så vidt jeg ved også 
er det den er 
som jeg nævnte før, når der skal ord på. Det er 
svært at skelne ordene uanset hvor tydeligt man 
synger pga. den store akustik. Jeg tror også det 
ville blive et problem for f.eks. et orkester med 
meget lyd, fordi klangene
sammen.

Formtegning i 1. klasse
Et kig ind i 1.klasse afslører at de er igang
formtegning. Fra børnene den første skoledag blev 
introduceret til den lige og den krumme, og til disse 
meget svære formtegninger er der jo blot nogle 
måneder.

årsopgAVER: emner
Eleverne i 
deres årsopgave, som de har et år fra nu af til at 
fuldføre. Som 
emn
se besvarelserne, når de fremlægges

Amanda Ericon:  Udsmykning

Anne Cecilie Jensen:  Lykke

Daniel Bendtsen:  Fri energi

Freja Vigsø Larsen: Genbrug

Ida Marie Svenningsen:  Depression

Jesper Andersen:  Fra motionist til elitecykelrytter  
Ernæring og træning

Julie Vallejo Bønløkke: 
indiansk kultur

Kristian Steenbock: 

Levi Conna Turner: Biavl og honningproduktion

Linea R. Hybel:  Følelser

Linette Andersson:  Yoga

Lucas Mantas:  Analog foto

Mai  Haugård Christensen:  Adoption

Maria Attrup:  Tid

Marie Martiny: Lyd

Markus Eeg:  Normalitet

Mirko Rolin Hoekman

Moritz Evan Hoekman

Nikoline Spindler:   Hjernen

Rune Bjerregaard:  Musikken påvirkning af hjernen

Sarah Overby Sørensen:  Island i norden

Stefanie Sørensen: De dansk vestindiske øer 
Slavehandel

Tak til Lars Thetmark

Ugens flyverprofil

Navn:	Katinka Mathiesen

Hvad	laver	du på	skolen? Jeg går i 6. kl. nu. 
Jeg begyndte i Babuska da jeg var 2½ år 
gammel.

Hvor	og	hvornår	er	du født? Jeg	blev	født	på	
Skejby	Sygehus,	d.	14.	juli	2003.	

Hvor	bor	du nu?	For enden af 800 m skovvej, 
tæt ved en lille by som hedder Mesing. Jeg	har	
altid	boet	her.

Hvad	er	din	livret? Min	mors	pizza	om	
fredagen

Yndlingsmusik?	Sia	med	”Chandalier”

Yndlingsbog: ”Skammerens Datter”. Jeg har 
næsten læst dem alle 4.

Yndlingsfilm: ”Rango”

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	ved	om	dig:	
Jeg har fået elefantbrusebad i Indien. Jeg sad 
lige bag dens ører, og så sugede den vand op 
med snablen, og sprøjtede det ud over mig. 
Det var sjovt.

Har	du en	hobby? Jeg danser ballet, og 
spiller violin. Om sommeren bader jeg så tit 
jeg kan, for jeg elsker vand, ofte i en af de 
søer, som er her omkring, eller ude ved 
stranden.

Yndlingsleg	eller	–spil? Rundbold

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? 1. Gode 
venner.  2. Gyngerne. 3.  Når vi skal spille 
koncerter og skuespil

Og det	værste?	Frikvartererne	er	for	korte!!

Hvis	du måtte	få	en	gratis	rejse	med	
fællesflyveren,	hvor	skulle	den	så	gå	hen?
Til	Jakarta,	for	at	besøge	min	veninde	Aurin.

Har	du	et	yndlingssted?	Salen. Fordi vi altid 
har det sjovt når vi leger her. Det er også her 
vi holder alle festerne.

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	
dele?	Jeg gik gennem ørkenen på Anholt, ud 
til fyret med min mor og storebror. Det var 
en varm sommerdag, og vi badede og 
hoppede i kæmpehøje klitter af sand. Vi gik 
16 km og vi så flere sæler end mennesker.

Morgensang	næste	uge:
” Velkommen	lærkelil”

Audonicon

I dag, onsdag den 11. marts
som forandringskra
ændret i forhold til program)
Helene Bovin /

Torsdag den 26. marts kl. 19:30
Tannhäuser

Norden i Goetheanum
Goetheanum i Norden
Sommerkonference 
Foregår på Goetheanum, Dornach, Schweiz!
For mere information og tilmelding, se
www.goetheanum.org/Norden.6740.0.html

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
fredag 10-14 . Se 

HUSK Øko
mellem salen og børnehuset

ÅRSMØDER!
holder årsmøde
skolens vedtægter skal regnskab og budget 
ligge på hjemmesiden 14 dage inden

-------------------------------------------------------------

Magi	i	luften
Mangler du underhold
lejlighed, 
trylle for jer. 
eller konfirmationen.

For nærmere aftale
Ring eller 
markuseeg@gmail.com

Mvh. Markus Eeg, 2. vg.

-------------------------------------------------------------

Veje	til	personligt	lederskab
livsmestring

Livshistorien som lederskabets udspring

21. og 22. marts 2015

2 dages intensiv opdagelsesrejse i biografiens 
landskab, der styrker dit lederskab og dit 
livsvirke.

Undervisere
Tina Lauritsen
www.tinalauritsen.dk/kurser

.

oget til flyveren, send det senest søndag 15.00 til Bahnson@privat.dk - eller

t på skolen  Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

ANJA Rossau, fortsat:

Hvilke muligheder og begrænsninger vurderer du 
som professionel, at Audonicon har som 
spillested?

Med hensyn til muligheder/begrænsninger kan jeg 
sige, at jeg synes der er gode muligheder for 
kammermusik og dans, hvilket så vidt jeg ved også 
er det den er bygget til. Begrænsningerne ligger, 
som jeg nævnte før, når der skal ord på. Det er 
svært at skelne ordene uanset hvor tydeligt man 
synger pga. den store akustik. Jeg tror også det 
ville blive et problem for f.eks. et orkester med 
meget lyd, fordi klangene måske vil flyde for meget 
sammen.

Formtegning i 1. klasse
Et kig ind i 1.klasse afslører at de er igang med 
formtegning. Fra børnene den første skoledag blev 
introduceret til den lige og den krumme, og til disse 
meget svære formtegninger er der jo blot nogle 
måneder. /Tekst og foto: Karin

årsopgAVER: emner
verne i 2. videregående har afleveret emner til 

deres årsopgave, som de har et år fra nu af til at 
fuldføre. Som det kan sés nedenfor, spænder 

erne utroligt bredt – det bliver spændende at 
se besvarelserne, når de fremlægges næste forår! 

Amanda Ericon:  Udsmykning

Anne Cecilie Jensen:  Lykke

Daniel Bendtsen:  Fri energi

Freja Vigsø Larsen: Genbrug

Ida Marie Svenningsen:  Depression

Jesper Andersen:  Fra motionist til elitecykelrytter  
Ernæring og træning

Julie Vallejo Bønløkke: Nutidigt design inspireret af 
indiansk kultur

Kristian Steenbock: Lyset

Levi Conna Turner: Biavl og honningproduktion

Linea R. Hybel:  Følelser

Linette Andersson:  Yoga

Lucas Mantas:  Analog foto

Mai  Haugård Christensen:  Adoption

Maria Attrup:  Tid

Marie Martiny: Lyd

Markus Eeg:  Normalitet

Mirko Rolin Hoekman:  Innovation

Moritz Evan Hoekman:  Træ

Nikoline Spindler:   Hjernen

Rune Bjerregaard:  Musikken påvirkning af hjernen

Sarah Overby Sørensen:  Island i norden

Stefanie Sørensen: De dansk vestindiske øer -
Slavehandel

Tak til Lars Thetmark samt eleverne i 2. VG.

Audonicon-arrangementER:

I dag, onsdag den 11. marts, 19:30:  Fødslen 
som forandringskraft (obs. at datoen er 
ændret i forhold til program). Foredrag ved 
Helene Bovin /Astrid Givard, »En ANDEN start«

Torsdag den 26. marts kl. 19:30:  Operaen 
Tannhäuser – se artikel på forsiden!

Norden i Goetheanum-
Goetheanum i Norden
Sommerkonference – 30. juli – 2. august 2015
Foregår på Goetheanum, Dornach, Schweiz!

mere information og tilmelding, se
www.goetheanum.org/Norden.6740.0.html

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, 

14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

Øko-marked hver fredag
mellem salen og børnehuset.

ÅRSMØDER! Skolen og skoleforeningen 
holder årsmøde onsdag den 25. marts. Ifølge 
skolens vedtægter skal regnskab og budget 
ligge på hjemmesiden 14 dage inden.

-------------------------------------------------------------

Magi	i	luften
Mangler du underholdning til en festlig 
lejlighed, så tilbyder jeg at komme og 
trylle for jer. F.eks. til børnefødselsdagen 
eller konfirmationen.

For nærmere aftale
Ring eller skriv: 2048 1768 eller 
markuseeg@gmail.com

Markus Eeg, 2. vg.

-------------------------------------------------------------

Veje	til	personligt	lederskab og	
livsmestring

Livshistorien som lederskabets udspring

21. og 22. marts 2015

2 dages intensiv opdagelsesrejse i biografiens 
landskab, der styrker dit lederskab og dit 

Undervisere:      Lotte Juul Lauesen          og 
Tina Lauritsen    Læs mere på:
www.tinalauritsen.dk/kurser-efteruddannelse

eller smid det i POSTkasseN,

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


