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Baggrund for pigeBEAT
Intro

Formål

PigeBEAT bootcamp fandt første gang sted i
maj 2014 i Grobund Bandakademis lokaler i
Åbyhøj, Aarhus og 2016 er tredje år det finder
sted. PigeBEAT har til formål, med fokus på
instrumentering og komposition, at få piger
i alderen 14-21 år til at spille i bands, samt at
øge pigers interesse for rytmisk musik.
PigeBEAT udspringer af et øget fokus på
kønsbalancen inden for rytmiske musikkultur.
Dette fokus blev kickstartet med rapporten
“Kønsbalancen i rytmisk musik” fra 2011 på
initiativ fra musikbrancheorganisationerne
Dansk Artist Forbund, DPA, DMF og DJBFA.
Rapporten viser en tydelig overvægt af mænd
i det rytmiske musikmiljø med eksempelvis
en kønsfordeling på 20% kvinder og 80%
mænd på uddannelsesinstitutionerne.
Ved offentliggørelsen af rapporten fulgte
Kulturministeriet op med et udspil til
en musikhandlingsplan for 2012-2015,
der lægger op til en større kønsmæssig
balance i den rytmiske musik. Ligeledes
har Kulturministeriet med den nyeste
offentliggjorte Musikhandlingsplan 2015-2018
igen fokus på kønsbalancen. PigeBEAT er et
projekt, der imødegår disse handlingsplaner.

PigeBEAT sigter mod at få flere piger bedre
integreret i den rytmiske musikkultur og det
lokale musik- og bandmiljø, samt højne pigers
kunstnerisk og håndværksmæssige niveau.
PigeBEAT har ydermere til formål at lære piger, at
man kan have helt forskellige udgangspunkter for
at udvikle sig musikalsk.
Projektet ønsker på længere sigt at
bidrage til en større repræsentation af
kvindelige musikere som rollemodeller,
således at piger har større mulighed for at
identificere sig med den rytmiske musikscene.
PigeBEAT henvender sig til piger på
14-21 år i hele Region Midt. Der blev ansøgt
midler til at afholde pigeBEAT for fire hold
med seks personer på hvert hold. Der deltog
i alt 19 piger i campen, hvilket er fem mindre
end målsat. PigeBEAT arbejder fremadrettet
på at øge rækkevidden og blive et nationalt
tilbud på sigt.

Metodik
PigeBEAT trækker på de mange
undervisningsmæssige erfaringer og -metoder,
som ligger i Grobund Bandakademi. Grobund
Bandakademi giver unge mennesker mulighed
for at udfolde sig musikalsk i et band, samt
at finde deres musikalske ståsted gennem
sammenspil og komposition af egen, originale
musik med undervisning af en banddoktor.
Under pigeBEAT bliver pigerne inddelt i bands
på baggrund af deres alder og musikalske
niveau og undervisningen foretages, som i
Grobund, af banddoktorer, der hjælper de
unge med at skrive original musik. Der bliver
lagt vægt på, at alle kan have vidt forskellige
udgangspunkter for at udvikle sig musikalsk.
PigeBEAT vil i 2016 som en nyudvikling
af konceptet give piger i alderen 18-21 år
mulighed for at fokusere på elektronisk
komposition, samt indspilning og producering
af musik.
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PR-indsats

Programmet 2016

PigeBEATs PR-indsats henvendte sig i 2016
til piger på 14-21 år i hele Region Midt.
Grobund Bandakademi sender et nyhedsbrev
med pigeBEATs specifikke grafiske design til
kulturinstitutioner, skoler og enkeltpersoner,
samt producerer postkort, og plakater, der
bliver distribueret på folkeskoler, friskoler,
efterskoler og musikskoler i Region Midt.
Grobund Bandakademi reklamerer for
pigeBEAT med pigeBEATs grafiske materiale
suppleret af en præcis og kort tekst på diverse
digitale, sociale platforme. Som en aktiv del
af PR-strategien satser pigeBEAT på “word
of mouth”. Projektlederen får derfor unge der
pt. er tilknyttet Grobund Bandakademi, samt
tidligere deltagere af pigeBEAT, til at anbefale
projektet til deres venner gennem deres egne
personlige, sociale netværk.

band Suns Of Satan, hvor hun komponerer,
producerer, skriver sangtekster, synger og spiller
percussion, med udgivelse af debutplade juni
2013. (sunsofsatan.org). Kristine Bjørg Markussen
er desuden Aarhus Musikskoles koordinator på
projektet JazzCamp For Piger, som arrangeres af
JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival.
Derudover tog Jens Munch, grundlægger
af Grobund Bandakademi, sig af dele af det
administrative arbejde i forbindelse med
pigeBEAT projektet. Jens Munch er ligeledes
uddannet cand. musicae fra Det Jyske
Musikkonservatorium.
Grobund Bandakademi er en del af Aarhus
Musikskole.
PigeBEAT er støttet af Aarhus Kommune,
Aarhus Musikskole, Statens Kunstfond, DMF,
DJBFA og Dansk Artist Forbund.

Holdet bag pigeBEAT

Banddoktorerne

Projektlederen af pigeBEAT er Kristine Bjørg
Markussen, daglig banddoktor i Grobund
Bandakademi og uddannet cand. musicae fra
Det Jyske Musikkonservatorium med hovedfag
i percussion og pædagogik og med speciale
i kønsfordelingen inden for det rytmiske
musikliv i Danmark. Kristine Bjørg Markussen
komponerer og producerer musik i sit eget

Banddoktorerne på pigeBEAT 2016 er fire
kvindelige musikere, der har bred erfaring, både
som musikere, undervisere og komponister,
Katrine Stochholm (Under Byen), Rikke
Østergaard, Ida Wenøe (Boho Dancer) og Una
Skott (Tele Rouge).

Mandag fra kl. 10-16: Velkomst, præsentation
af banddoktorer og opvarmning. Undervisning
i instrumentkendskab, komposition og
bandsammenspil. Afrunding af dagen.
Tirsdag fra kl. 10-22: Undervisning
i instrumentkendskab, komposition og
sammenspil, samt fællesspisning, social hygge og
jam om aftenen. Banddoktorerne præsenterede
hver især en af deres egne kompositioner og
fortalte om de musikalske processer, der gik
forud for kompositionen. Et band med en
kvindelig instrumentallist fra MGK i Aarhus
som bandmedlem spillede en mini-koncert
for pigerne, som et eksempel på en opnåelig
rollemodel, deltagerne fra pigeBEAT kan spejle
sig i.
Onsdag fra kl. 10-15: Musikken færdiggøres
og afrundes med generalprøve og efterfølgende
intimkoncerter i øvelokalerne. Efterfølgende
ryddes der op i fællesskab og siges farvel.

“Når man endelig spiller sammen, og alle har det godt med
hinanden og føler sig trygge og tør give slip, så lyder det bare
federe! Og det er det, jeg elsker ved at spille i band!”
- pigeBEAT-deltager
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Deltagernes baggrund
Demografi & etnicitet

Alder
De 14 & 15 årige er stærkest repræsenteret på pigeBEATbootcampen. Det kan have med PR-materialets karakter at
gøre, der er skrevet i et ungt & fængende sprog, der kunne
appellere mere til denne aldersgruppe end til de lidt ældre
piger. Det kan også have at gøre med de steder, hvor der er
blevet hvervet deltagere til pigeBEAT, hvilket primært er
folke- og musikskoler, efterskoler og friskoler.
13

Oplandet

14
15

Forstad

Aarhus C.

16
17
18

Størstedelen af deltagerne på pigeBEAT kommer fra oplandet omkring
Aarhus, henholdsvis Silkeborg, Ry, Odder, Spentrup og Randers. Dernæst
kommer pigerne hovedsageligt fra forstaderne, henholdsvis Viby, Åbyhøj,
Vejlby-Risskov og Egå. En enkelt kommer fra Aarhus C.
Der er ingen deltagere med anden etnicitet end dansk, så det var en
meget homogen gruppe af etnisk danske piger, der deltog i pigeBEAT 2016.

ANBEFALING: En målrette kommunikation til
aldersgruppen 16-21 i et sprog, der appellerer til det sted,
de er socialt og musikalsk, samt hvervning ved brug af
rollemodel eller tidligere pigeBEAT-piger på gymnasierne
kunne få flere i den øverste aldersgruppe til at deltage i
pigeBEAT.
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Instrumentering
Alle pigeBEAT-pigerne spiller på ét eller flere instrumenter,
hvilket giver en høj grad af instrumentudøvelse blandt
deltagerne af pigeBEAT.
42% spiller ét instrument, 47% spiller to instrumenter,
mens hele 11% spiller mere end 2 instrumenter.

Guitar er det mest hyppigt forekomne instrument blandt
deltagerne. Derefter kommer klaver. Der er en lille forekomst
af blæserinstrumenter samt ukulele. En enkelt spiller
trommer.

Trommer

<2

Ukulele

1
2

Blæser

Klaver

Guitar
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Sang
Størstedelen af pigeBEAT-pigerne spiller både på et instrument
og synger. De fleste synger i større eller mindre grad. Størstedelen
betragter sig som forsangere. Kun 3 af de 19 deltagere - svarende til
16% - betragter sig selv som nogen der ikke synger. Af disse 3 har to
blæsere som hovedinstrument.

Synger
kun

Synger
lidt
Synger
ikke

Synger og
spiller på
instrument

Forsanger
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Pigernes tidligere erfaringer med bands og sammenspil
Ifølge pigerne er familien en af de vigtigste faktorer for
deres erfaring med udøvelse og komposition af musik.
Mange spiller sammen med forældre og søskende, nogle
har forældre og søskende der er professionelle musikere.
Pigerne bliver præsenteret for, udfordret med og har
familiært samvær omkring musik i hjemmet.
Næsten alle deltagere har sammenspilserfaring.
Størstedelen gennem musikskoletilbud, men en stor del har
også tilkendegivet at de spiller i et band. Musikskoletilbud,
som eksempelvis Grobund Bandakademi, bliver i
denne rapport medregnet under bands, da Grobundtilbudet bl.a. ikke er at finde som et tilbud på Aarhus
Musikskoles hjemmeside eller musikskolens øvrige
PR-materiale. Pigerne, der spiller sammen med andre i
denne sammenhæng, betegner det selv som et decideret
selvorganiserende band.
Da en af pigeBEATs målsætninger er at give pigerne
redskaberne til at starte deres eget band eller indgå i
bandsammenhænge vurderes det at pigeBEAT har opnået
sit mål eller i hvert fald understøtter processen.

band

sammenspilshold

n/a

ANBEFALING: Når det er en målsætning at få flere piger til at være en aktiv del af det aarhusianske band-miljø, kan man med fordel inddele
pigerne i “bands” fremfor “hold” på pigeBEAT-bootcamp og derved gøre et aktivt arbejde for at pigerne opfatter det som sådan. Lad dem
f.eks. vælge et bandnavn og tage et bandbillede, som en indgang til bootcampens forløb. Sådanne tiltag bliver tildels allerede gjort af nogle af
banddoktorerne, men det kunne styrke fornemmelsen af bandsammenhold mere, hvis det blev en strategisk handling fra projektlederens side at
sætte et sådan tiltag i gang.
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Rollemodeller

Kompositions- og sangskrivningserfaring før pigeBEAT
Meget lidt

ANBEFALING: Det er meget
udbytterigt for pigernes lyst til at
spille at arbejde med rollemodeller,
der kan vise pigerne at musik kan
gøres på mange forskellige måder.
Rollemodeller kan være familie,
venner eller professionelle musikere.
Derfor opfordrer rapporten
til at fortsætte initiativer, der
understøtter dette; initiativer
såsom, når banddoktorerne spiller
noget af deres eget-komponerede
musik, eller når en MGK-elev laver
masterclass. Disse initiativer bliver
gentagende gange fremhævet som
noget af det pigerne fandt rigtig godt
ved pigeBEAT. Konceptet kunne
udvides med en session, hvor pigerne
spiller deres ynglingsnummer for
hinanden, eller ved at vise pigerne en
musikdokumentarfilm.

Lidt

En del

Ingen

Nogen

Grafen viser pigeBEAT-deltagernes opfattelse af deres egen kompositions- og sangskrivererfaring før
pigeBEAT. Deltagernes svar kan tolkes således, at de selv føler sig på rimelig usikker grund, når det
kommer til komposition og sangskrivning, i og med størstedelen af pigerne svarer at de har ingen,
meget lidt eller lidt erfaring med dette. Kun en lille del (4 ud af 19) synes de har en del erfaring med
komposition og sangskrivning.

“Banddoktorerne forklarede,
at det var ligegyldigt, om
det ikke lød godt til at starte
med, men at man bare skulle
blive ved og øve sig, så skulle
det nok komme til at lyde
godt. Man skulle bare springe
ud i det.
Jeg synes, det var fedt at høre
sådan nogle inspirerende ord
og sådan noget fedt musik,
hvor der er plads til fejl, uden
at det gør noget.”
- pigeBEAT-deltager
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Proces & fællesskab
Der træder to gennemgående temaer frem
i pigernes besvarelser; både i de interviews
og samtaler, banddoktorerne havde med
deltagerne under campen, samt i det online
spørgeskema, der blev sendt rundt efter
campen: det ene tema kan man kalde “musisk
proces” og det andet for “fællesskab”. Disse
to temaer er pigernes motivation for at melde
sig til pigeBEAT-campen. Produktet, forstået
som det at skabe en sang, en komposition
eller en tekst, ligger altid bagved de to
hovedtemaer. Det er også vigtigt, men ikke det
fremherskende.

foran klaveret og sætter akkorder, melodi og
tekst sammen på én gang. Men når de skal
udleve dette i praksis, falder det dem ikke
naturligt, og de finder det svært. Over for
denne opfattelse og oplevelse, har pigerne den
gode sangskriveroplevelse, når sangen “bare
kommer til én”, som en af pigerne forklarede.
Efterfølgende følte pigerne over en bred
kam, at de har fået konkrete tekniker under
pigeBEAT-campen til at få sangskrivningen
til at flyde lettere og mere problemfrit på
kortere tid. Udover selve undervisningen på
pigeBEAT oplevede pigerne på første hånd, at
man i sangskrivningsprocessen ikke skal være
bange for at lave fejl, og at det godt må lyde
			
dårligt i starten. De fik
			præsenteret forskellige
			
musikalske vinkler - bl.a.
			gennem MGK-elev Andrea
Maagaards masterclass og banddoktorernes
præsentation af deres eget musik. Pigerne
føler ydermere at de er blevet inspireret og
fået flyttet deres grænser, samt fået mere
mod på at skrive musik selv, og de har fået
flyttet deres opfattelse af hvad sangskrivning
er og hvordan det gøres - fra en negativ
forestilling til en mere positiv tilgang.Især
tidsperspektivet kommer som en overaskelse
for mange af pigerne. De er forbløffede
over, at de kan nå at komponere deres egen
musik på så kort tid. Pigerne kommenterer

Musisk proces: Lyst til at komponere
Kun meget få deltagere mener at have konkret
kompositions- og sangskrivererfaring før
pigeBEAT-campen. De fleste piger synes,
de enten har ingen, meget lidt eller lidt
erfaring. Flere betegner tekstskrivning som
det område, de har beskæftiget sig mest
med. Det kan muligvis forklares med at
deres opfattelse af hvad komposition og
sangskrivning er, ofte er en mere klassisk og
traditionel opfattelse, forstået på den måde
at i deres forestillingsunivers bliver en sang
til ved at man sætter sig med sin guitar eller

gentagende gange på dette, bl.a. ved den
første “tjek ud øvelse” [mere om tjek ind/tjek
ud senere]. Pigerne kommer med udtalelser
som f.eks. “det er fedt at vi næsten er blevet
færdige med vores sang” og “det er rigtig
dejligt at vi har fået lavet så meget i dag. Det
plejer jeg ikke. Derfor er det godt at nogen har
presset lidt på”.
“Jeg kan godt lige følelsen af, at have skrevet
noget som virkelig lyder godt” (pigeBEATdeltager efter campen).
Samtlige af de piger, der har svaret på vores
online evalueringsspørgsmål tilkendegiver
at de vil fortsætte med at komponere deres
eget musik efter pigeBEAT. Kun en enkelt
forbeholder sig afventende.
“Man kan få nogle følelser og tanker ud i
musikken, som måske kan være svære at få ud
på andre måder” (pigeBEAT-deltager).
Sangskrivning fremhæves af pigerne før
pigeBEAT som noget, der har været virkelig
svært tilgængeligt. Efter pigeBEAT fortæller
pigerne over en bred kam, at de nu opfatter
sangskrivning på en helt andet måde; det er
ikke længere særlig svært, da deres opfattelse
af, hvad en god sang er, har flyttet sig fra
forestillinger om at sange skal være
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komplekse, til en forståelse af at sangene gerne
må være meget simple. Ydermere har pigerne
lært at man sagtens kan skrive sammen med
andre og få rigtigt gode resultater ud af det.
Det redskab pigerne oftest fremhæver, som
den mest brugbare sangskriverteknik, de har
lært på pigeBEAT, er flow-writng.

pigeBEAT ved tilmeldelsen nævnte 12 af de
19 tilmeldte på eget initiativ nye mennesker,
venskaber, samskabelse og hygge, som noget
de håbede pigeBEAT ville indfri. Ligeledes var
det sociale fællesskab meget fremtrædende
under tredjedagens “tjek ud”. Her blev
pigerne spurgt af banddoktorerne hvilket
			
minde de ville tage med sig
			
fra pigeBEAT. Blandt pigernes
			
svar var bl.a. slik-turen,
			bordfoldbold i pauserne
og uformel snak med hinanden om musik:
“Mit bedste minde er fra i går, hvor vi sad og
snakkede om bands og fandom. Det var super
hyggeligt” (pigeBEAT-deltager under tjek ud
øvelse).

Fællesskab: musikalske venskaber
“Det lyder også superfedt kun, at spille sammen
med piger - jeg tror at man åbner sig op på en
anden måde, end når man også spiller med
drenge. Jeg håber på nye venskaber med piger,
der har samme interresse i musik som mig
selv.” (pigeBEAT-deltager før campen)
Det andet gennemgående tema, der træder
frem i pigernes besvarelser er “fælleskab”.
Pigerne fremhæver de sociale bånd, de har
knyttet, eller håber på at knytte, under
pigeBEAT. De indlagte pauser på campen blev
brugt til at socialisere, udveksle erfaringer og
jamme. En tur til kiosken efter slik er blevet
fremhævet af flere piger, som et godt frirum,
hvor de for alvor kom tæt på hinanden. På
spørgsmålet om hvorvidt pigeBEAT har givet
deltagerne lyst til at spille med i et band fik vi
f.eks. dette svar: “Helt sikkert, fordi når man
endelig spiller sammen, og alle har det godt
med hinanden og føler sig trygge og tør give
slip, så lyder det bare federe! Og det er det, jeg
elsker ved at spille i band!”
Af de ønsker der blevet givet til

ANBEFALING: Lad pigeBEAT leve videre
i et online community, hvor pigerne kan
dele erfaringer og holde kontakten ved lige.
Her kan pigeBEAT også poste links til seje
kvindelige musikere og andet materiale,
der kan inspirere pigerne til at lave musik
efterfølgende. Derved arbejder projektet med
“den lange hale” og vedligeholder pigernes
lyst og engagement til at spille i bands.
Hos de få piger, der kommer fra yderkanten
af Region Midt, var der et lille ønske om at
pigeBEAT inkluderer en overnatning. Der var
enkelte der gav til udtryk at tirsdagen var for
lang med 12 timers varighed - især hvis man
har en times hjemtransport efterfølgende.

ANBEFALING: Lad pigerne mødes på forhånd
i et online community og aftale om nogen
kan have andre boende - en slags Air b’n’b for
pigeBEAT. Det skal understreges at sådan et
tiltag skal gøres på en god pædagogisk, ikkeekskluderende måde, og det er en stor opgave at
løfte. Lykkes det, vil det give pigerne en større
tilknytning til projektet, og forhåbentligt hjælpe
med til at give pigerne større ejerskab over deres
bandcamp.

Vigtigheden af inspiration
Pigerne nævner det at se andre spille, som en
af de helt store motivationsfaktorer for selv
at spille musik. De spejler sig i hinandens
musikalske kunnen på pigeBEAT campen,
men også i hverdagen i deres idoler; såsom
andre dygtige musikere. Pigerne beskriver,
hvordan de selv bliver motiverede, når de har
været til koncert og hvordan det, med en af
pigernes ord, “kan gøre én helt høj.”

pigeBEAT rapport 2016

Banddoktorernes erfaringer
“Det handler om at få dén til at blomstre, der ikke er vandt til det.”
- Una Skott, banddoktor

Det følgende afsnit beskriver nogle af
de erfaringer, som banddoktorerne på
pigeBEAT 2016 har gjort sig.
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Undervisningsmetoder
Flow-writing

Tjek ind-tjek ud

Blandt banddoktorerne var der udbredt enighed
om at flow-writing som undervisningsmetode
virkede rigtig godt. Flow-writing er en metode
til at frembring sangtekster og melodier på en let
og intuitiv måde. Flow-writing sætter et dogme
op for den kreative proces ved at lade deltagerne
være skabende indenfor helt faste rammer. Derfor
egner metoden sig til at skabe inspiration, hvor
denne ellers mangler. Der arbejdes med at skrive
indenfor fast afsat tid, med instruks om at alt, der
kommer én på sinde, også ord og sætninger, der
ellers synes irrelevante, skal skrives ned. Herefter
bruges der en decoupageteknik for at udlede de
“magiske passager”, forklarer banddoktor Katrine
Stochholm. Med disse simple greb, skabes der et
intuitivt udgangspunkt for en færdig sangtekst
eller melodi.

Tjek ind-tjek ud er en øvelse, hvor man ved
dagens begyndelse og dagens afslutning samles i
rundkreds, hvorefter deltagerne på skift skal svare
på et bestemt spørgsmål stillet af en facilitator - i
dette tilfælde én af banddoktorene. Spørgsmål
kan f.eks. være en ynglings tegneseriefigur, et
ønske til dagens gang, eller det første de tænkte
på, når de hører et bestemt stykke musik. Om
morgenen tilføjes sætningen “jeg tjekker ind”
og “jeg tjekker ud”, hvis det er om aftenen, efter
svaret på spørgsmålet. Tjek ind-tjek ud er en
fællesskabsøvelse, der skal skabe sammenhold
imellem pigerne, samt en øvelse i at få pigerne
til at stå frem foran andre. Banddoktorerne
understreger, at det er vigtigt at banddoktorerne
også selv deltager aktivt og bidrager med
inputs, for bl.a. at mindske pigernes Os-Dem
fornemmelse. Banddoktorerne forklarer, at
metoden får pigerne til at forlade hverdagen og
træde “ind i en mental sangskriverzone” og én
af banddoktorerne beskriver endda metoden
som et “tjekke-ind-ud-fællesskab”. Hun giver et
eksempel på en pige, der fjollede rundt i starten,
men som holdt op igen, da tjek ind-tjek ud
øvelsen begyndte: “for hun ville være en del af
fællesskabet” (Una Skott, banddoktor).

Mindre grupper
En anden metode banddoktorerne foretrak var at
dele holdet op i mindre grupper, der så arbejdede
selvstændigt med kompositionsopgaver, for
derefter at mødes med hele holdet igen for at
sætte de forskellige stykker sammen.
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Tid & strukturelle rammer
Opgavefordeling

Forbedringer

Antal dage og deltagere

Det er vigtigt for banddoktorerne med tydelig
opgavefordeling. Det er også vigtigt for dem,
at alle bidrager på lige fod. Det handler om
ikke at lade én banddoktor blive autoriteten,
men sørge for så fladt et hierarki, som
muligt. Dén banddoktor, der er tilknyttet
Grobunds øvelokaler, skal netop kun fungere
som bindeled mellem de fysiske rammer og
banddoktorerne - ikke som uformel leder af
pigeBEAT, for, som en banddoktor udtaler,
“så er vi i samme båd”.
Derfor fremhæver banddoktorerne det
fysiske møde mellem administrationen og
banddoktorerne, der fandt sted en måneds
tid før campen, som meget vigtig, da der
kom klare linjer og opgaverne blev ligeligt
fordelt, samt at banddoktorerne mødte
hinanden inden campen og derved kunne dele
undervisningsidéer.

Banddoktorerne har følgende ønsker til
pigeBEAT fremadrettet: De vil gerne møde
ind lidt før om morgenen, så de kan snakke
dagens gøremål igennem inden pigerne
kommer. Et andet ønske er at der skal være
ryddet helt op og al opvask skal være taget
om morgen, så der er rart at være, når
pigerne kommer. Dette kan dog være svært
at oprethold i og med campen finder sted i
musikforeningen MONOs øvelokalekompleks
MONORAMA, hvor der kommer og går
en masse lokale musikere efter pigeBEAT
deltagerne har afsluttet dagen.

Banddoktorerne er enige om, at i og med
der også er et aftenarrangement, så er tre
dage en fin tidsramme for pigeBEAT, hvilket
giver “mindre tid til bedste venner, men
også mindre tid til fjender” (Una Skott,
banddoktor).
Der er enighed om at fem er det
maksimale antal deltagere på hvert hold, men
ligeledes det ideelle antal piger på hvert hold.
I følge en banddoktor giver det en følelse af,
at “vi bærer hinanden,” når der ikke er for
mange på holdet.
Der er enighed om, at der ikke skal laves
flere fælles aktiviteter, da det tager for meget
fra tiden i øvelokalet. Men banddoktorerne
er bevidste om og støtter op omkring, at det
er vigtigt for pigerne med pauser uden at
banddoktorerne er tilstede, da der sker en
masse fællesskabsdannende for pigerne dér.
Afslutningsvist er der enighed om, at det
er godt at nogle instrumentgrupper blev holdt
samlet, som f.eks. blæserne, da det giver gode
undervisnings - og kompositionsmuligheder.

ANBEFALING: Uddelegering af opgaver giver flad struktur, hvorved hierarkiske forskelle
mellem banddoktorerne udlignes og det engagerer banddoktorerne i pigeBEAT-projektet.
Det kræver dog stort forarbejde fra projektlederens og koordinatorens side, at sørge for
at alle opgaver er tænkt ind og fordelt ligeligt, men det betaler sig, da det tyder på, at
det giver meget tilfredse banddoktorer, der så kan lægge al deres energi i at skabe god
undervisning og gode rammer for pigeBEATs deltagere.
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Graden af kontrol, rummet og lyden
For banddoktorerne er det vigtigt med plads
til individuelle undervisningsmetoder. F.eks.
vægtede én af banddoktorer minimal styring
af musikken og blot sætte pigerne i gang med
at spille for derefter at give slip og forlade
lokalet, så pigerne får en følelse af, at de selv
skaber musikken. Modsat mente en anden
banddoktor, at mere styring giver et bedre
musikalsk resultat, og at det var hendes
foretrukne tilgang. Men alle banddoktorer var
enige om at behovet for vejledning afhænger
meget af pigernes egenskaber og alder.
Banddoktorerne fremhæver derfor at de skal
være gode til at læse elevernes individuelle
behov.
Banddoktorerne ser helst øvelokalet
værende neutralt og imødekomende, helst
med baggrundsmusik i morgenstunden
og banddoktorerne anbefaler nemme
opvarmningsøvelser for at skabe en
inkluderende og uhøjtidelig stemning.
Lyden skal være god, og gearet skal virke
og banddoktorerne sætter stor pris på, at alle
lokaler tjekkes efter for fejl og mangler på lydog gearfronten inden pigerne kommer.

“For at man som band lyder
godt, er det også vigtigt at have
en god lyd! Det er svært at lave
lyd på udstyr man ikke kender.”
- Ida Wenøe, banddoktor
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Konklusion
Original musik

Integreret i bandmiljø

PigeBEAT har til formål at give deltagerne
et musikalsk ståsted gennem komposition
af egen, originale musik. Efterfølgende følte
pigeBEAT-deltagerne over en bred kam, at de
har fået konkrete tekniker under pigeBEATcampen der får sangskrivningen til at flyde
lettere og mere problemfrit på kortere tid.
Generelt oplever pigerne, at de er blevet
musikalsk inspireret og har fået nye metoder
med hjem, der giver dem lyst til at fortsætte
med at lave deres eget musik. Hvad bedre
er, pigerne er allerede gået i gang, som én af
deltagerneudtaler efter campen: “jeg skrev
faktisk en sang i går!”
Også pigeBEATs formål om at lære
pigerne forskellige udgangspunkter for at
udvikle sig musikalsk synes at være lykkedes:
“Jeg synes, det var fedt at høre sådan nogle
inspirerende ord [fra banddoktorerne og
MGK-eleven, red.] og sådan noget fedt musik,
hvor der er plads til fejl, uden at det gør
noget.” En anden deltager udtaler i samme
retning: “Jeg har lært, at det nogle gange er det
simple, der lyder godt, og bare sætte sig ved
ens instrument og så se hvad der lyder godt i
stedet for at tænke for meget over, hvad man
gør.”

PigeBEATs formål om at give pigerne mod
på at spille musik og blive en del af musikog bandmiljøet i Aarhus synes også at være
lykkedes. Pigerne svarer enstemmigt, at de har
mere mod på at indgå i bandsammenhænge
og at pigeBEAT har fået dem til at spille i
bands. På spørgsmålet om hvorvidt pigeBEAT
har givet deltagerne lyst til at spille i band
efterfølgende, fik vi f.eks. dette svar: “Helt
sikkert, fordi når man endelig spiller sammen,
og alle har det godt med hinanden og føler
sig trygge og tør give slip, så lyder det bare
federe! Det sørgede pigeBEAT virkelig for, at
vi gjorde.”
Pigerne føler ydermere, at de har fået
adgang til et musikalsk fællesskab med
ligesindede ved at deltage i pigeBEAT, hvilket
stemmer godt overens med deres motivation
for at melde sig til campen som nævnt
tidligere.

på hvem, der ikke deltager i pigeBEAT. Den
typiske pigeBEAT-deltager er etnisk dansk
og ofte med baggrund i en musikalsk familie.
PigeBEAT mangler derfor piger, der har en
anden etnicitet end danske, samt piger, der
ikke kommer fra en musikalsk familie, eller en
kombination af disse.
PigeBEAT havde som målsætning, at
der ville blive givet ekstra opmærksomhed
på det nye pigeBEAT-tilbud om fordybelse
og indføring i den elektroniske musiks
verden for piger i alderen 18-21 år gennem
pigeBEATs PR-kanaler. Der kom dog ikke det
forventede PR-mæssige fokus på denne del, da
den planlagte kvindelige musiker, der skulle
være banddoktor for holdet, desværre måtte
melde fra. Der var usikkerhed om hendes
afløser, hvorfor projektlederen valgte ikke at
give dette hold ekstra opmærksomhed på PRfronten. Dette resulterede i lav tilmelding og
pigeBEAT-projektet levede derfor på dette
punkt ikke op til sin målsætning.
		
Derimod lykkedes pigeBEATs
		
målsætning om at henvende sig til
		
piger i hele Region Midt, da
deltagerne kommer fra Randers over Aarhus
til Odder.

Hvem deltager ikke i pigeBEAT?
Selv om det ikke er en del af pigeBEATs
målsætning, kunne projektet drage fordel
af at udvide sin mængde af potentielle
pigeBEAT-deltagere ved at være opmærksom
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Banddoktorerne
Banddoktorerne var meget tilfredse med
afviklingen af pigeBEAT 2016 og nævner
følgende som meget velfungerende:
De musikalske rammer, lyd og gear,
projektstyring og administration,
uddelegering af opgaver og de tydeligt
definerede roller.

Outro

Denne rapport konkluderer på baggrund
af ovenstående at pigeBEAT lever op til
sine målsætninger på alle punkter med
undtagelse af målsætningen om at udvide
deltagergruppen med piger i alderen 18-21.
De, som deltog i pigeBEAT 2016 fik bedre
komposition- og sangskrivningstekniker,
en bedre forståelse for at spille i band, samt
udvidet deres musikalske horisont.

Bilag 1
Metode
Rapporten er udarbejdet på baggrund af hybridresearch, der indeholder en blanding af
kvantitative og kvalitative data. De 19 pigeBEAT-bootcampdeltagere, fire banddoktorer,
pigeBEATs projektleder og pigeBEATS projektafvikler har deltaget i undersøgelsen.
Som nulpunktsmåling blev der udsendt
en spørgeskemaundersøgelse ved deltagernes
indmeldelse til campen, for at kortlægge deltagernes musikalske niveau og erfaring med
komposiiton og sangskrivning.
Derefter blev der foretaget kvalitative interviews med ovennævnte pigeBEATinvolverede under campen, for at kortlægge
banddoktorernes umiddelbare opfattelse af
campens forløb, og for at få indsigt i pigernes
motivation for at deltage på campen, samt
deres social-musikalske ståsted.
Afslutningsvis blev der sendt
spørgeskemaer rundt til pigeBEAT bootcampdeltagerne efter campen, for derved at
få indsigt i deres opfattelse af campens forløb
og hvorvidt den har ændret deres musikalske
ståsted, samt tilgang til komposition og sangskrivning.
Derved er data forsøgt trianguleret på
bedste vis, for at opnå så velfunderet et infor-

mationsgrundlag, som muligt at konkludere
på.
Rapporten skal læses som en indføring
i pigeBEAT som udviklingsprojekt og søger
at skabe klarhed over dets undervisningsmetoder, deltagernes opfattelse af campen,
pigernes musikalske ståsted, såvel som de
erfaringer banddoktorerne gjorde sig under
campen.
Rapporten kan ikke fastslå noget om
hvorvidt pigerne på sigt fastholder deres
musikalske ståsted. Det er derfor et øjebliksbillede af campen og af deltagernes opfattelse
af musik, komposition, samt ståsted socialt og
musisk.
Har man brug for yderligere viden om rapporten, metoden og resultaterne, skal man
være velkommen til at kontakte:
Senior researchdesigner, Jeppe Søndergaard
Knudsen på tlf.: +45 24 90 74 58 eller på email:
jeppe.s.knudsen@gmail.com

