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7. marts 2018 
Uge 10 

Morgensang i næste uge: 

”Husmandssang” 
(Når vinteren rinder i  grøft og i grav) 

Recitationen til morgensang i 
denne uge v/ 6. klasse og René 
Momme Nielsen 
 
William Blake’s ”The Clod and the Pebble”: 

”Love seeketh not itself to please, 
Nor for itself hath any care, 
But for another gives its ease, 
And builds a Heaven in Hell’s despair. 
 
So sung a little Clod of Clay 
Trodden with the cattle’s feet, 
But a Pebble of the brook 
Warbled out these metres meet: 
 
Love seeketh only self to please, 
To bind another to its delight, 
Joys in another’s loss of ease, 
And builds a Hell in Heaven’s despite.” 

Endelig oprandt den store dag, som 7. og 8. 
klasse og deres musiklærere havde forberedt 

sig på siden efterårsferien. I alt 9 
orkesterstykker på 40 minutter skulle 
fremføres i DR Koncerthusets store sal. 
Allerede kl. 8.45 skulle vi mødes i 
Koncerthuset i DR Byen, så der var ikke noget 
med at sove længe denne søndag. Hele 
arrangementet blev åbnet kl. 11 af 
kulturministeren, Mette Bock, mens orkestret 
sad klar til at spille. 

Det må siges, at koncertsalen er imponerende, 
både hvad angår udseende og akustik, og der 
var derfor optimale vilkår for at få musikken til 
at klinge. Orkestret var på ca. 90 elever og 
musiklærere fra vores skole og fra elever i 6. -
7. og 8. klasse på Steinerskolen i København, 
som tilsammen havde fået navnet: Steiner 
Symfonikerne. Der var fyldt godt op på …..  

Orkesterfestival 2018 

Forventningsfuld stemning backstage 
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Fri kakao mm. inden koncerten 

…… tilskuerpladserne, nok mest 
familie, venner og kolleger. Jeg tror nok, 

vi kan tillade os at sige, at det gik godt. 
Der var mange klapsalver og efterfølgende 
ros. Det fortjener eleverne også efter det 
store arbejde, de endte med at yde ved 
standhaftigt at øve på de samme numre så 
lang tid og også bruge tid ud over almindelig 
skoletid, da vi besøgte Københavnerskolen, 

og da de besøgte os. Også en stor tak fra 
musiklærerne til forældrene for at bakke op 
omkring dette foretagende, som for alle 
deltagende vil være et smukt og fint minde at 
bringe med sig, og som siger noget om, hvor 
langt man kan komme ved at arbejde 
energisk og vedholdende sammen om en 
fælles opgave. 

Poul Larsen 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad

