
 

 

 

Samspil mellem Vejen Musikskole  
og Vejen Billedskole samt museets formidling 
 
Vejen Musikskoles leder Gitte Hviid har med lærerstaben har i dette 
semester sat sig for at gennemføre en særlig markering, der måske 
går hen og bliver en årlig tilbagevendende begivenhed – 
en GALLAKONCERT, der får til huse i den store festsal på BASEN 
på Askovvej i Vejen. Projektet bliver til i samarbejde med Vejen 
Garden, Husted Dans, Vejen Billedskole og kunstmuseets 
formidler. Sophus Ejler Jepsen har sagt ja til at tilrettelægge 
Gallafestens plakat og grafiske image. Salen udsmykkes med lange 
stofbanner. Undervejs udvikles andre former for udsmykninger og 
måske der på sigt kan laves andre gode samspil mellem 
musikskolen og billedskolen. Tænk om eksempelvis nogle af 
samspilsgrupperne kunne lave musik til computerspilholdenes vilde 
baner! Eller tegneholdene måske kunne lave flotte omslag til CD-
optagelser af nogle af musikskoleeleverns koncerter… muligheder 
er der nok af – vi får se, hvad timerne i døgnet rummer plads til. 
  
Unikke indkøbsposer med en særlig fortælling 
Med afsæt i blandt andet en række af museets kunstværker, der er 
opbygget med ret strenge symmetriakser, har Sophus Ejler Jepsen 
etableret et mønsterværksted, hvor matematikklasser arbejder 
med digitale spejlinger i lettilgængelige gratisprogrammer – altså 
med mulighed for at fortsætte hjemme eller henne på skolen. 
Mønsterværksted har givet en mønsterbank. Motiverne kan spejles 
uendeligt og får hurtigt en rapport, et gentagelsesmotiv, som kendes 
eksempelvis fra tapet og stofbaner. 
Undervejs opstod drømmen om at få trykt nogle af mønstrene, så 
elever på sigt kan lave fx penalhuse med deres helt eget mønster. I 
en årrække har museet fået fremstillet udstillingsbannere, der 
trykkes ud fra digitale filer. Efter udstillingsperioden sys de om til 
slidstærke indkøbsposer. Nu gøres et pilotforsøg med at få trykt 
mønsterstofbaner i samme kvalitet som bannerne. En gruppe af 
museets frivillige hjælpere har sat sig for at sy poser af 
mønsterstoffet. Trykningen tilrettelægges med præcise felter 
svarende til hver enkelt pose. Det første sæt prøver på stof til 
muleposerne er faktisk de bannere, der nu trykkes til udsmykning 
ved GALLAKONCERTEN. Unika muleposer kommer til salg i 
museets butik.   
 


