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GratuLasion ved l0-årsiubileet. .

MusikkliveÇ/ i Bodø har rike tradisjoner, både når det gjelder
instrumentþlrnusikk og sang. Mbn det er vel ikke tvil om at i
løpet av den tiden Bodø kommunale musikkskole har eksistert
har utviklingen skutt fart. Et bredere mr¡sikalsk mitjø og ikke
minst en langt større Ektiviåerin!ì av'de musikkinteresserte eD
resul.ùàter det er grunn til å være stolt av.

Det lå et grundig foralbeid bak vedtaket om å sette i gang i
L97O. Men ðet hadde t,ett tid å kômmeiså tangt, og.også i denne
sak måtte ildsjeler til å skyve på. I dag er det mange aom gjerne
vil takke disse få. Jeg finner det ikke riktig å nevne navn
det har så lett for å bli glemt noen. Med det er alle navn som
det står rrmusikalskoqlahsl' .av i Bodø. . . . :

En skole skal ikke ú""" stårtes, - den skal drives også. 10 år
er ingen lang tid for en skole, men det en en glede for meg på
vegne av kommunen å rette en honnør og takke til dem som har
forest,ått driften i disse årene.0g til âlle som uselvisk og
med entusiasme har engasjert seg i undervisning og andre aktiviteter.
Skolen skal fortsette sin,viìlksomhet og vil sikkert utvikle seg
videre - selv om det økonoini$ke klima akkurat nå ikke fortoner
seg serlig lyst. Lykke til i denne fortsettelse - og igjen:
- Kommunens gratulasjon med t0 årsjubileet.

Karl Johans gate 39, Oslo 1

4

hilsen

Vì
.:T

grätulerer

Bodø kornrnunnle mrcikkskole
med 10 års jubileet !

¡[ ORSK .ryTUSIKFOR,LAG %



Bodø kommunale musikkskole - 10 år
Musikkskolen kan i år se tilbake på ti års aktivitet.Í BodØ kom¡nune t og
vj- synes det er fint at anledningen slik byr seg til en markering av
vår virksomhet innenfor kommunens musikkliv.
JubÍleet vil bIÍ fej-ret med en stor konsert på selve jubileumsdagen,
s@ndag 19. oktober, og med et. selskap for elevene mandag 20.oktober.
Begge d.isse arrangementene vÍl finne sted i Aspåsen skoles Aula.'
r tillegg har vi bedt journalist Gunnar Engegård, som med sÍn penn
gjennom mange år har vært en utretterig musikkens tjener, om å forfatte
en liten "musikkskolens historie" som en mer håndfast markering av
jubileet. Engegård har gjort godt og grundig arbeid, og når resultatet
nå foreligger, håper vi at musikkglade lesere her víI finne stoff av
interesse. En hjertelig takk tiI Engegård for jobben.

og en takk er det så visst flere som fortjener. ^Arbéidsutvalg, skolesjef
og skolestyre for godt samarbeid, og kornrr,unens administrasjon og
politikere, som med stor velvilje har gitt skolen mj-d1er og muligheter
til å løse de mange musikalske oppgaver en kommune av BodØ's stØrrelse
byr på.

En stor takk går også til organisasjoner og enkeltpersoner som gjennom
sitt engasjement har bj-dratt til å skape det rike og gode musikkmilj@
som skolen vår er glad for å få være en del av.

Musikkskolens administrasjon vi1 også få benytte anledningen til å

rette en takk til våre ve1 30 lærere. Takket være deres store
innsats har skolen kunneÈ gi et bredt undervisningstilbud på et h@yt
faglig nivå t og Í stor utstrekning på, eller i nærheten av elevens
eget skolested..

Eleven ja! En spesiell
foreldre. Elever¡e som vi
framskritt, gjennom sÍn
morsomt og meningsfylt.

takk tÍl alle våre elever og ti1 deres
er til- for og som gjennom sine store og små

@vingsiver og spilleglede gjØr arbeidet vårt

konst.
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BoDø KOMMUNALE MUSIKKSKOLE GJENNOM 10 år
BodØ kommunaIe musikksköLe har gjennom de 10 år.den har eksi-

stert skaffet seg en enesttende posi sjon. Den vi rksomhet som

sko ten dri ver kan ve L knapt ka I tes "matnytt i g", men L i keve I ha r
byens potitikere bevi Iget de penger som kreves ti I driften. Bud-
sjettet har aLLerede passert. mi ILionen t og i jubi teumsåret har
musikkskoten omkring'800 eLever. ftlusikkskoIen nyter en posisjon
som tover godt for fremtidên. SærLig gIedetig er det at våre ooL:
itikere forstâr å verdsette det arbeide som nedLegges. En stor
det av denne virksomhet foregår om ettermiddagen oþ kvetden - og

spredt utover heLe kommunen.

1¡len både poLitikere og foretdre har veL for Lengst oppdaget at
man nettopp gjennom musikkskoLen kan skaffe barn og ungdom en fri-
tidsbeskjeftigeLse som ikke fører annet enn bare positive ting med

seg. I titLegg vet man at den son har fått sitt sinn Élpnet fo,r
musikkens verden, har fttt deI i noe som stadig 9ir gLede og

berikeIse.
MusikkskoIen i Bodø trâdte i funksjon fra 1. september'1970,

da John Edgar Knudsen tiLtrâdte som Leder i fuLL stiLIing. Men

det er 19. oktober som regnes som startdato. Da begynte nemLig
undervisningen i musikkforskoten.

ALLerede i februar samme år hadde Bodø skoLestyre vedtatt e

Lyse Ledig en Iedersti LLing i musikkskoten, og da var det sam-

tidig gitt 9rØnt Lys for institusjonen. I utLysningen hadde man

t,att de nødvendige forbehoLd. Det bte presisert at det bare dreiet
seg om en ha Lv st i [ [ i ng som tede r. f{an f orutsatte at den som b Le

ansatt, kunne ptta seg undervisning i ti tLegg. På den måten vi ILe
man samtet fe en het sti !Ling. Ledersti tIingen bl.e senere omgjort
ti L styrersti Iting, og i dag har den administrative Ieder rektor-
tittel..

H,istorien om godø kommunaLe musikkskoLe starter mange år tid-
Ligere. Den 5. november 1965 nøttes representanter for 16 sang-
og musikkforeninger i Bodø og Bodin (kommunene var ennâ ikke sam-

mensLuttet) samt representanter for eodø Kommunate KuLturutvaLg.
Resuttatet bLe en innstì L Iing overfor kuLturutvaLget, hvor man

ber om at man får utredet mulighetene for en offentLig (interkom-
muna L) musi kkskoLe i Bodø.

Bodø formannskap vedtok st den 23. februar 1966 å nedsette et
sIikt utredningsutvaLgt 09 utvaLget kom tiL â bestt av domorgan-
ist 0ve Kr. Sundberg, formann, kontorsjef Torteif tl. Petersen,
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major carsten Harr, tærer GunnLei k Bech og tærer rnge Larsen.
Utvatget kunne ì september 1967 [evere en meget fyLdig utred-

ning hvor man var kommet frem.tiI f6tgende konktusjon: Det opp-
rettes en BodØ Kommuna Ie ttlusi kkskoIe. SkoIen bygges opp etter de av
ut redni ngsutva Iget fores tttte retni ngs I i nj er med hensyn t i L orga-
nisasjon, administrasjon, undervisningpLan og budsjett. videre at
det titsettes en kommunaI musikkLærer i Bodøt 09 at denne 9is
tedeIsen av Bodø Kommunat.e ]tlusikkskoIe.

Det må veI sies å være en meget optimistisk utredning som bLe
tagt frem. Et sted heter det: "Det viL være rimeLìg t regne med

et samLet eLevtaLI på 700 det første tr, hvorav ca. 314 antas t
kunne begynne i musikkforskoLen, mens de Øvrige bØr kunne inn-
passes på videregtende trinn." - som nevnt ovenfon Ligger eIev-
tat Let i dag på rundt 8OO, musi kkbarnehagen medregnet.

fnstrumentalundervisningen startet høsten
sjon med rektor John Edgar Knudsen. Fra
gôrd.

1972, og her har tre unge fiolin.elever sin første lek-
venstre Elsa Sandness, Gro Løvdahl og Arvid Enge-
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Men oppstutningen var tikeveI ovérveIdende da. musikkforskoLen
kunne starte 19. oktober 197o. Hete 469 eLever var pâmeIdt, og
de bLe fordel.t pâ heLé 26 grupper. Ettersom dette var starten,
kan vi jo nevne timetærerne som bLe gngasjert: Tori I Haste, SoL-
Laug sundberg, Randi t'loje, Karin LøvdahL, AsLe Aanes, Kâre Johs.
Bnekke, rvar Di LLan, Lars Kristiansen, Finn-Normann LøvdahL og
Kaa re Ne rgaa rd.

I tìil.egg tìl- disse medvirket også rektor John Edgar Knudsen,
som bIant annet rei ste rundt i he Le kommunen og ho Ldt stka Lte
"påhøring.stimer".

r samme forbindetse kan vi nevne at Ktre Johs. Brekke er den
eneste av musikkskoLens time[ærere som har vært med heLe tiden
fra starten og frem ti I i dag. Etter at perioden med musi kkfor-
skote var over, pâtok han seg å undervise i sang. Gjennom sine
mange tr som organist i Sa Ltda L, var han ukent Lìg en tur j Bodø
og underviste sine sangeLever. N8 er han igjen bosatt i BodØ,, som

organ'ist ved Bodin kirke.

il.t:

Musikkbamehagen har vært blsnt de meget hyggelige tiltak musikkskolen har s¡tt i gang. I)en er
åpen for barn i alderen 5-7 år. Her er en gruppe sammen med sin lærer Helene Rane. Bildet er
tatt onkring1974. Helene Rane er den som.lengst har vært titknyttet musikkbarnehagen.
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MusikkforskoIen bte ansett som heLt nødvendig i starten. Gjen-
qom sang og bruk av rytmeinstrumenter skuLLe banna ft en innfør-
ing i musikk, og samtidig 9jøre seg fortroL'ig med notene. Musikk-
forskoIen fortsatte ogst høsten 1971, og først fra skoteårets
begynneLse høsten 1972 begynte instrumentaLopp[æringen.

Så snart musi kkforskoLen var etabLert, bIe tanken om en musi k-
atsk barnahage tatt opp. 0g så tidtig som i januar 1971 var mu-
sikkbarnehagen et faktum. seksti barn i aLderen 5-z år bte tatt
htnd om av.Torunn LØvberg i et LokaLe i Dronnìngens gate 100,
der musikkbarnehagen har hoLdt ti L innti L for ft uker siden.

<Vi synger julen inn>> er et populært arrangement i Aspåsen skoles aula, vanligvis på siste søndag
i advent. I)et er musikkskolen som står som arrangør, og både musikkskolenJ orkester, musikkl
larnehagen og en vokalgruppe pleier å medvirke. Dette bildet er tatt for noen år siden. Giorgio
Semprini dirigerer.

Musi kkbarnehagen har a t Ltid vært en fin forskoIe, og et betyd-
eLìg antaIL instrumena[-eLever har fått sine første musikaIske
imputser nettopp her, som nevnt startet man med óo eLever, men

de senere år har man hatt veL 100 eLever i musi kkbarnehagen.
r en viss utstrekning har det vært antedning å få videregående
ti tbud, ved at enkeIte har kunnet fortsette erida et semester.

I noen tr bLe det også drevet musikaLsk barnehage for funk-
sjonshemmede barn, i samarbeide med Norges Handi kapforbund. Ti L-
taket var popu[ært og gLedet nok mange. Grunnen tiL at man måt-
te sLutte var bIant annet at det om formiddagene ofte oppsto
koLLisjoner med andre aktìviteter for disse barna.
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Høsten 1972 begynte vokat- og inðtrumentaLundervisningent og

med et stort anta[[ eLever og forhotdsv'is få Lærere, var det
nødvendig t satse på gruppeundervisning. Dette har vist seg e

være en riktig mtte â gjøre det pâ, og som man fortsatt benyt-
ter. For en deL jnstrumenter og for mer viderekomne etever har
man kunnet ti Lby individueLL undervisning,

Elever fra Bodø kommun¡le musikkskole ga en egen kammerkonsef på Trondarnes Folkehøg-
skole i forbindelse med Festspillene i Nord-Norge i 197E. Her er de fotografert f.ø¡ avreisen fra
Bodø. Til høyre rektor John Edgar Knudsen og Giorgio Semprini.

Etevkonsertene om vtren har vært et fast'i nnstag heLt fra
starten. Disse konsertene som i att vesenttig har vært Lagt ti t

Betania, har gttt over ftere dager med to konserter hver kveLd.
I Løpet av en sl.ik konsert-serie har flere hundre etever fttt
vise sine ferdigheter. Det har ogsâ vært eIevkonserter på Løding
og på AIstad, og orgeLetevene har man kunnet Lytte ti L i Bodin
ki rke. 0g ennâ minnes man da to av musi kkskoLens sangeLever,
ELLen Drevvatne og Siv ELin Christensen, for noen år siden ga

en romênseaften i Aspåsen skoLes auLa.
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Et friskt pust utenfra fikk musikkskoLen da famiLien LiLte-
bjerka kom tiL Bodø. Unge fioLinspiLtende Sveinung var naturLìg
nok et forbiLde for'så mang en. stryker-etev. Man f ikk da ogst
en rekke unge strykere som gjordê seg bemerket gjennom sitt gode
spitL. sigmund LiItebjerka som da var [ærer i musikkskoLen - og
utroLig nok på de fLeste stryke-instrumenter, pLukket üt fire
eLever ti I samspi LI som strykekvart€tt. Denne kvartetten som
besto av Arvid Engegård og Tone ELden, fioLin, ELisabeth stor-
jord, bratsj, og Stig vaLbêF9, cetto, kom aIterede så tidLig som

i 1975 tiL finaIen i "SpitL seLv-konkurransen". Kvartetten opp-
trådte en rekke ganger her ì byen og andre steder, og den vakte
berettiget oppsikt. Nt er BodØ musikkskoLès strykekvartett, som

den ogsâ bLe katt, gttt i opp[øsning. De fIeste av kvartettens
medtemmer er reist bort for å fortsette sin skoLegang og musìk-
aLske utdanneIse.

r
I

i

T

t

Fra en av de mange tilstelninger som musikkskolen har hatt i Aspåsen skoles aula. Rektor John
Edgar Knudsen er her ongitt av et stort antall vordende gitarister.
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Svei nung Li L Iebjerka bIe eLev av- John Edgar Knudsen, og han

gjorde store fremskritt i disse årene. Bare 12 år gammeL bLe
han engas jert av 0sLo- Ka.mmerorkester som soList ved Festspi tt-
ene i Nord-Norge, og senere har han bIant annet vunnet Nord-
Norge-prisen, satt opp av Nord[ændingernes Forening i 0sLo.

En annen av musikkskoLens eIever som mt nevnes er Joar Jensen,
som nâ i fIere âr haÉ vært funnet verdig ti L å være med i Norges
NasjonaLe Ungdomskonps. De første trene spi Lte han bariton, mens

han nå spiLIer horn. Med dette korpset har han vært pt f Lere
utentandsturer, ti t Frankri ke, BeIgia og EngIand. Joar Jensen er
nå timeLærer ved mus'i kkskoLen.

meã st mange dyktige musikere som eIever, var det naturLig at
musikkskoten fikk sitt eget onkester. SamspitLet begynte da

musìkkskoIen første gang atene pStok seg å arrangere "Vi synger
jul.en inn" i Aspåsen skotes auLa, et arrangement som hvert eneste
tr trekker fuLL saL. 0rkestret besto av de dyktigste eLever både

pt stryke- og bttseinstrumenter, og dessuten var ftere av mus'ikk-
skoLens Lærere med. Giorg'io Sempri ni dìrigertet 09 musikkskoLe-
styreren var konferansier.

AntageLig var det etter juLematineen at den tanke bLe tatt opp

at man sku[[e prøve t finne tid tiL samsp'i LL en gang i bLant.
Fredagene bIe pvetsesdag t 09 "Fredagsgjengen" var ì mange år det
uhØytideLige navn på m.usìkkskoIens orkester. Som kjent heter det
at navnet skjemmer ingen, og musi kkskoLens orkester har da ogst
g j ort seg f orde Iakt'ig bemerket ved mange an Ledni nger, Semprini
har vært fast di rìgent i aL Le âru êssistert av Knudsen.

godø kommunaLe musikkskoLe gjestet i 1978 Festspì LLene i Nord-
Norge, og en rekke kammergrupper besttende av bSde strykere og

bLtsere spiLte på Trondarnes FoLkehøgskoIe. Konserten vakte opp-
sikt. Man hadde ikke ventet sLike musikatske prestasjoner av så

unge musikere. 0m høsten samme år deLtok en gruppe eIever f ra
musi kkskoLen i en kuLturdeIegasjon som gjestet Svendborg, Bodøs

danske vennskapsby.
Âret etter - i 1979, vaî musikkskoLen igjen representert ved

Festspì Ltene i Nord-Norge- Denne gang gikk de inn i NordkaIottens
Ungdomssymfoniorkester sammen med eLeven fra Skel.tefteå KommunaLa

Musi kskoLan og 0utu Musi kkonservatorium.
Av andre større oppgaver kan vi jo nevne LandsfestivaLen for

skoLeorkestre i Bodø vtren 1980, Her samarbeidet musikkskoLen
med SaLtvèrn SkoIes Strykeorkester. Festivaten var godt ptan-
Iagt, og arrangørene fikk stor ros. 0mkring ó00 ti Lreisende mu-
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de kulturstipend som Bodø kommune opprett-
97E. Fra venstre Arvid Engegård, Stig Valberg
sfipend i1979. Fra venstre Elisabeth Storjord,
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si kere o9 tedere kunne bare konstatere at aLt hadde ktaffet un-
der det to dager Lange opphoLdet i Bodø.

Samarbeidet meLIom SaItvern Skotes Strykeorkester og musikk-
skoLen har vært godt i atIe tr. Det har da ogst vært sLik at
samtIige musikere i orkestret også har vært eIever i musikksko-
ten. I dette orkestret har eIevene - både strykere og trebLåsere,
fått sin første erfaring i samspiLL. Senere har de'sLuppet tiL i
Fredagsgjengen, og mange har også spi Lt i Bodø Orkesterforenìng.

I de siste par sesongene har Bodø kommunaLe musi kkskoLe pttatt'
seg det musikaIske ansvar for SaLtvern Skol.es Str.ykeorkester, som

eLLets administreres gjennom et foreLdreLag. Det må her nevnes at
rektor John Edgar Knudsen i aLLe år har vært ti L uvurderLig hjeLp
for orkestret. Han har både vært rtdgiver og ydet musikaIsk bi-
stand.

Fire Bodø-søsken - alle elever i musikkskolen, deltok i Nordkalottens Ungdomssymfoniorkester
under Festspillene i Nor¡l-Norge1979, De fire er fra venstre Bjørn Valberg som spiller fiolin, Be-
rit Valberg som spiller obo, Torunn Valberg med sin bratsj og Stig Valberg på cello.
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Da voka[- og instrumentatundervisningen startet høsten 1972,
var dette et tiLbud for eIever i grunnskotens 3. ti1 6. atders-
trinn. I til.Legg hadde man musikkbarnehage og musikkforskoIe,
stik at barn fra 5 tit 13 år kunne nyte godt av €n eLter annen
akt i vi tet knyttet t i I sang og musi kk.

Etter hvert som musi kkskoLen bLe videre utbygget, har man kun-
net gi undervisning ut gymnastiden. Det er da også fire etever
som har fuLgt musikkskoten i aLIe år t og fortsatt er med, De fire
er: Arne JØrgen Auberg, Ragnhi Ld fïyhre, Synngve Kristensen og
John 0te Faafeng.

vi skaI også nevne musikkskoIens timetærere høsten 197?, da
voka[- og instrumentaLundervisningen begynte: Lars Kristiansen,
Terje B. Lien, Kaare Nerga ard, Haratd stickLer, Ragnhi Ld hteIan-
der, Randi htoje, Terje KjeL I Bernhoft, Etsa Bertheussen, Ktre
Johs. Brekke, Lars Gunnar Briseid, Tone christensen, Âge H. Eide,
rnger Fygte, Guttorm Jan HardLi, Arthur Jenssen, per A. HoIand,
Tor Aage Johansenr. Fredd Jørgensen og Jul,ia Kristensen. Giorgio
semprini bl,e samme høst ansatt som piano[ærer i f uL I sti I Ling,
mens rektor Knudsen underviste de fLeste fiol.in-etever.

r 1975 hadde musikkskoLçn 4 tærere i futt stiil.ing og z i haIv
sti LLing, i ti ttegg ti L rektor o9 1. Lærer. Nå i jubi Ieumstret
har godø kommunaIe musikkskote 1o [ærere i fuLt stÍil.ing, samr
et stort antatI time[ærere.

tøLgende underviser i vinter ved musikkskoLen: Mai-Britt
Andresenr 0dd BjørkLund, Kåre Johs. Brekke, Aud Davidsen, MåL-
frid s. Einvik, Arvid Engegârd, Trond Gården, Anne Hveding,
rvar Jensen, Joar Jensen, EI Len Jenssen, Tor Aage Johansen,
Fredd Jø?gensen, Gunnar Kirkesæther, Knut Kirkesæther, JuIia
Kri stensen, synnøve Kri stensen, sigmund Li r. r.eb jerka, sture
Lundbakk, Gro Løvdahl., Trond LøvLi, KjeLI Drørk, Dagfinn Nitsen,
Astrid Næss, sigfred 0Lsen, Torr.eif hr. petersen, Randi Rabben,
HeIene Rane, Reidar sandstrak, Gi rogio Semprini, HaIvdan Sivert-
sen, Hara td sk jerstad, Randi skâ r.vot r. og stein vi L r.a.

vi har 'Íør nevnt at Kåre Johs. Brekke er den eneste som har
vært [ærer siden musi kkforskoten startet og frem ti L i dag. vi
skat videre nevne de som har undervist heLe tiden siden vokaL-
og instrumentaLundervisningen begynte i 197z: Tor Aage Johansen,
Fredd JØrgensen, Jutia Kristensen og Giorgio semprini.
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Men ett navn ti L mâ nevnes, nemt'ig TorIeif hl.. Petersen. Det

var han som sterkest tok opp tanken om en musikkskoLe i BodØt

og det var ogst pt hans initiativ at man i 1966 -nedsatte det
utvaIg som tret etter Ia fnem sin ìnnsti LLing om en kommunaL

musikkskoIe i Bodø. TorIeif t¡. Petersen var medLem av dette ut-
va[9et, og han var også med i det første arbeidsutvaIg for mu-

sikkskoIen. Han var med['em'av arbeidsutvatget i en.rekke år,
og hadde pâ denne tid begynt som piano[ærer ved skoLen, en

stiLLing han nå har på heLtid.

Mange samspill-grupper har vært i úrksomhet ved musikkskolen. Denne treblåser-kvartetten var
med under Festspillene i Nord-Norge i 1978. Fra venstre Erling Solheim, klarinett, Giorgio Sem-
prini, fagott, Gunnar Kirkesæther, tyerrfløyte, og Ellen Jenssen, tverrfløyte.
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Et ters kan vi bare sl.å f ast at musi kkskol,en sLi k den f ungerer
i, dag, er et resuttat av det enorne arbeide som rektor John
Edgar Knudsen har nedl.agt. I perioder har han nesten aIene hatt
ansväret for at musikkskoLens mange fioLinetever fikk sin under-
visning. Like futLt har han administrert musikkskoten med sine
mangeartede aktivitet.er på en sardetes fremragende mâte.09 det
skaI ikkê unders[ås at musikkskoIed'rift også er et spØrsmtt om

Økonomi. Budsjettet har øket sterkt siden i 1glo, o9 har passert
miLLionen. Driften ved musikkskoLen har vært g'rundig forberedt,
og budsjettforsLagene fra rektor Knudsen har aLl.tid vært reaLis-
tiske. Potitikerne har da også hittiL gitt musikkskoLen de nød;
vendige midIer.'Det offenttige har tiL dags dato båret såpass
stor Oe'i'av omkostningene at foretdrene fortsatt finner at det
er veI anvendte p"nó". t betal.e etevkontingen, som seIvsagt også
har øket. filâtte det bare f ortsette s L i k.

Bodø kommunaLe musikkskoLe har i dag ca. 80O etever, derav veI
hundre i musikkbarnehagen. 0g da kan vi jo ta med, fordeLingen pt
de viktigste instrumentene: ca. zzo ftr undervisning på piano,
det vi I' si u"t f jerdeparten av etevene. f¡len etektronisk orget
er også et meget popu[ært instrunent, med ca. l90 etever. ELters
har musi kkékoLen omkring zo strykere, hvorav de f teste spì L ter
fiotin, ca. ó0 har.vaLgt ktarinetten som sitt instrument, og
Like mange spit.ter gitar. En annen stor gruppe spil.Ler f Løyte -
omkring 35 etever har dette instrumentet, og det er 1g som har
vaIgt å ta sangundervisning. g etever spi LLer trekkspi il, og g

har'vatgt kirkeorgeL. Det undervises også på bratsi, ceIto, -

btokkÍLøyte, horn og kornett.
HeLt siden starten har musikkskoten formett vært underLagt BodØ

skoIestyre, som har foretatt ansettetser og behandl,et økonomiske
saker. De endetige vedtak i budsjettsaker har vært fattet av
Bodø bystyre.

.Et arbeidsutvatg med rep'resentante,r for kiJLtùrutvaIget (senere
kutturstyretr, FetLesutvãtget for sang og t{usikk, Bodø formann-
skap og eodø skotestyre, har hatt avgjøreIsen'i en rêkkeisãker
som har angâtt musikkskoLen. ArbeidsutvaLgets seþretariat har
vært Iagt ti t musikkskoLens administrasjon. 0morganisering av
den kommunaIe adninistrasjonsordningen har medført at musikk-
skoIen i en periode har vært uten arbeidsutvaLg.
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ttlusikkskoIen hadde ved starten sine kontorer tagt tiL godø

rtdhus. Da skoIekontoret i 1973 bL.e overført ,ti L eIverksbygget i
Sivert Nietsens gate; fíkk ogsâ musikkskoLen si¡¡e kontorer der.

Musi kkskoIens administrasjon besto ved starten av rektor John
Ed,gar Knudsen og kontorassistent Sigrid Knudsen. Høsten 1975 ti L-
trâdte Finn-Normann LøvdahL som undervisningsinspektør. Fra høs-
ten 1977 har HaIvdan Siv.ertsen vært undervisningsinspektør. Rektor
John Edgar Knudsen har denne vinteren permis.jon fra sin sti LLing
for t ta videreutdanne Ise i Bergen. I hans sted er undervi sni ngs-
inspektør HaLvdan Sivartsen konst'ituert som rektor, mens [ærer
Stur.e Lundbakk er konstituert som undervisningsinspektør. Sigrid
Knudsen har i aLte tr vært kontorassistent ved musikkskoLen.

go'dø kommunaLe musikkskoLe med sin mangeartede virksomhet er
en av de store musi kksko Ler her i Landet. Undervi sni ngen foregãr
utover i heLe stor-kommunen, o9 det er sLik man vit det skaL være.
Musi kkskoLen skat komme ti L eLevene.

È1en det Iar seg ikke nekte at skoten har behov for egne tokater.
De fast ansatte ved musi kksko Ien er også på Lagt undervi sni ngs-
ptikt, og det oppstår dagLig probtemer fordi denne undervisning
mâ foregt utenom huset. Det er eIters ktart at det for mange eLev-
grupper og Lærere vi L Le være store fordeter forbundet med under-
visning der administrasjonen hoLder ti L. 0g uvurderLig betydning
vitte det ha om musikk'skotens. forskjel,Iige samspiLLaktiviteter
kunné foregå i egne LokaLer.

Egne LokaLer ster derfor høyt på ØnskeIisten hos de som er
knyttet ti t godø kommunaLe musikkskoIe.

Gunna r .Engegt rd

FORSIIDEBILDEÎ:
Musikkskolens rdrninistnsJon i jublleumdret. Fn venst¡r konstituert trl¡tor Hrlvd¡n Siveñsen,
rektor John Edger Knudscn (permisjon dette skoldr-tt), konsdtuert undervisningsinspeltor Stutr
Lundbrkk, og i forgninnen kontoressistent Sigrid Xnudsen. (Forsidebitdet og øvrige fotos -unnt¡tt bildet øverut på side 13, er t¡tt ¡v Gunn¡r Engeglrd.)
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