
Musikken Rundt på Skolen ved Sundet 
Kære alle børn, som i skoleåret 2021/22 går i 2. eller 3. klasse, 
kære alle jeres forældre, 
  
Musikken Rundt på Skolen ved Sundet er et tilbud fra Københavns Musikskole, 
hvor vi hver tirsdag eftermiddag kommer godt rundt i hjørnerne af musikkens 
verden. 

Vi lytter, leger og lærer – alt sammen i en musikalsk sammenhæng. 
  
På Musikken Rundt har vi hver sin blokfløjte, så vi kan spille sammen. Vi lytter 
til og lærer om mange slags musik og musikinstrumenter fra hele verden, 
arbejder med rytmer, bruger håndtrommer, lærer om noder, og vi bruger vores 
fantasi. Vi snakker om, hvad vi oplever, når vi hører musikken, og vi prøver at 
sætte ord på, hvorfor musikken virker på os, som den gør. 

Og læreren på Musikken Rundt, det er mig, Flemming Lund, som bl.a. vil spille 
klassisk, jazz og Disneysange for jer på nogle af mine 8-10 forskellige 
instrumenter. 

Hvem er jeg? Jeg er professionel musiker, konservatorieuddannet fløjtenist, 
statsprøvet musikpædagog, saxofonist, musikformidler og har undervist og 
spillet musik i hele mit liv. Bl.a. er jeg hver eneste jul rundt i hele landet 
sammen med sangeren Stig Rossen for at spille julemusik for omkring 25.000 
mennesker. 
Måske er der nogle blandt de voksne, der husker computerspillet MiniNinjas, 
der i ca. 5 millioner eksemplarer gik verden rundt for 10-12 år siden og blandt 
figurerne havde en sej, fløjtespillende ninja-heltinde, som hed Suzumé. 
Og fløjtespilleren bag Suzumé’s mange fløjter - det var mig. 

Da vi i løbet af skoleåret kan regne med at blive ret gode til at spille sammen, 
vil vi i foråret 2022 tage i Tivoli og spille koncert på Pantomimeteatret ifm. den 
landsdækkende festival Musikskoledage i Tivoli. Under festivalen er jeg teatrets 
scenechef, så alle Musikken Rundt-børn får en meget sjælden mulighed for 
indefra at se det unikke, gamle teater; så vidt jeg ved det eneste af sin slags i 
verden. Vi har gjort det før, og det er hver gang en meget stor og særlig 
oplevelse for alle. 

Har I lyst til at være en del af Musikken Rundt i skoleåret 2021/22, så fortsæt 
her på Københavns Musikskoles hjemmeside via dette link og meld jer til: 

http://www.musikskolen.kk.dk/tilmelding.html 

Jeg håber, vi ses efter sommerferien! 

Mange hilsener, 
Flemming Lund 
fløjtenist/saxofonist 
statspr.musikpæd.
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