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Ansøgt beløb: 15.000 kr til Impro Camp 2018 

 
IMPRO CAMP er arrangeret af LydPaletten (Nana Pi Aabo Larsen) og Ungdommens Hus. 
IMPRO CAMP er en 5 dages sommer camp med start i uge 32 i sommerferien 2018.  
 
IMPRO CAMP henvender sig til unge spirende musikere i Trekantområdet i alderen 
15-25 år samt ditto fra det øvrige land. Deltagerne vil blive undervist i forskellige 
improvisationsteknikker af professionelle musikere, med brug af blandt andet 
musiktegnsproget Extemporize, som understøtning af den talentudvikling, der sker på 
MGK og musikskolerne i Trekantområdet. 
 
Instruktørerne på IMPRO CAMP vil være professionelle danske og udenlandske 
improvisationsmusikere af international karakter.  
Med inddragelsen af unge musiske talenter og professionelle musikere er det 
målsætningen at have et højt kvalitativt niveau. 
 
Positivt udviklingsmiljø, høj kvalitet med ambitioner ud over landets grænser 
Deltagerne vil blive undervist i struktureret-, dirigeret- og fri improvisation og 
instruktørerne vil benytte sig af musiktegnesproget Extemporize, grafisk notation og 
spil, der vil give deltagerne nogle trygge rammer at arbejde ud fra. Hvilket vil samle de 
unge i et positivt og åbent-, kreativt- udviklingsmiljø, hvor de får mulighed for at 
afprøve og bryde deres grænser.  
 
Formålet med at undervise i improvisation er, at musikken ikke er skrevet på forhånd, 
men opstår i nuet. Og dermed er alt rigtigt og intet er forkert. Da deltagerne ikke kan 
læne sig op af et skrevet nummer, en node eller en kendt melodi. Så bliver de nødt til at 
interagere, reagere og forholde sig til de indtryk de får fra de andre deltagere i rummet. 
Alt sammen noget der vil udvikle de unges musikalske intuition, -sprog og -kreativitet 
på deres instrument og fremme de unges interaktion og sociale kompetencer i en 
gruppe. 
 
Impro Camp har ambitioner om at blive en tilbagevendendende begivenhed, samt en 
realistisk målsætning om at blive en Camp, der kan tiltrække deltagere fra de nordiske 
lande, hvor de dygtigste unge talenter kan samles og udvikle sig. Det anser vi for 
realistisk, idet vi I Nana Pi har en dygtig musiker, kulturentreprenør mm. med et stort, 
internationalt netværk af ligesindede.  
 
Samarbejdet omkring Impro Camp bliver desuden bakket op af Tøjhuset og Jazz i 
Trekanten. Campen har i 2018 opnået støtte fra Trekantområde Damark fra puljen 
Metropolens næste generation. 
 
 
  


