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Som led i fejringen af deres 5 års jubilæum, har Scandinavian Cello School lavet et løfte om at
give tilbage til de stevnske borgere, som tak for den varme velkomst de har modtaget i
kommunen.

En del af løftet indebar et ønske om tættere samarbejder med lokale institutioner og missioner,
og et ønske om at bygge et solidt fundament for fremtiden inden for kultur og klassisk musik på
Stevns. Efter en begivenhedsrig sommer, med udsolgte og succesrige SCS container koncerter
og flere SCS Landsbykoncerter (velgørende koncerter der indsamler penge til lokale initiativer på
Stevns), gik turen nu videre til den næste generation - 4 klassiske koncerter til børn mellem 1 og 5
i Rødvig Børnecenter.

SCS Direktør Jacob Shaw: “hos SCS støtter vi nogle af verdens bedste unge musikere, og vi mener at
alle på Stevns, uanset hvor de er i livet, fortjener at opleve denne suveræne live musik af verdensklasse.
Der findes et kendt citat - alle elsker klassisk musik, de har bare ikke opdaget det endnu - og idag var
det tydeligt for alle at det citat er sandt.

For at værne om kulturen på Stevns og i Danmark, i de næste mange år, har vi brug for initiativer som
dette fra Scandinavian Cello School. Vi vil gerne samarbejde med lokalsamfundet - det er nødvendigt,
for at lægge fundament for den næste generation - en ny generation af enthusiastiske og nysgerrige
Stevnsboere, som er interesserede i at støtte den lokale kultur. Det er essentielt at eksponere børn på
Stevns, i så ung en alder som muligt, for kulturelle aktiviteter af høj kvalitet, som en integreret del af
deres uddannelse og opvækst”.

Lise Løgsted Messerschmidt, Leder af Rødvig Børnecenter fortæller: En stor kulturel oplevelse for
børnene i Rødvig Børnecenter. Hele 4 små koncerter blev det til, da Scandinavian Cello School besøgte
os her i Rødvig børnecenter. Der blev spillet og fortalt historie for de ældste vuggestuebørn og
børnehave børnene. Tvillingerne Karen og Kirstine Pedersen som henholdsvis spiller på cello og violin,
fortalte historien om bamse som vågnede glad op. Her spillede de den fineste, blide, lyse klassiske
musik, og glæden fyldte rummet.



Men så ødelagde bamses lillesøster bamses ynglings legetøj og bamse blev meget ked af det. Den
smukkeste sørgelige musik sprang ud af strengene fra violin og cello. Det var tydeligt at se på børnene
at musikken ramte følelser i dem, som en pige så fint sagde efter koncerten, jeg fik helt vand i øjnene da
de spillede den sørgelige musik. Den næste følelse der ramte bamse, var vrede, han blev gal på hans
lillesøster. Højt, hurtig og vredt musik rungede nu i fællesrummet. Heldigvis fik bamse en bold og blev
glad igen. Bolden var sjov at lege med, den hoppede op og ned - det samme gjorde musikken, en hurtig
rytme og glad melodi, satte gang i bevægelserne og smilene bredte sig hos alle børnene, som var meget
optaget af historien og den understøttende musik. Til sidst var bamse blevet træt og børnene måtte
ligge sig ned og lytte til ” solen er så rød mor” spillet med den største følelse.

Karen og Kirstine fortalte herefter hvordan musikken kan få os til at føle en masse følelser og at dette er
det magiske og fantastiske ved musik. Børnene klappede ivrigt og syntes at det var en rigtig god
oplevelse. En dreng på 4 år udtalte ” det her er den første gang jeg er til koncert”. Noget nyt har lagret
sig i hans bevidsthed, en ny oplevelse, en ny måde at føle på, nye ord og ny viden og en ny måde at
opleve musik på.

Koncerterne blev arrangeret og sponsoreret af Scandinavian Cello School, som en del af deres
koncertserie med 17 arrangementer på Stevns i August og September 2021. De ønsker at fortsætte
med at sprede musikken i lokalmiljøet, og har derfor ansøgt om fondsmidler fra private og nationale
fonde.

De håber også at få finansiel støtte fra kommunen, og opfordrer alle som ønsker at blive involveret
eller yde støtte til at kontakte dem via email, sociale medier, eller gennem deres hjemmeside.

VIDEO: https://fb.watch/83k5pXJ3tF/
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