
  
 

 
 

Elsker du også musik? 

Så kom til efterårssamling d. 11. – 13. november 2022 
 

♫ Hvad er musik, og hvad betyder den for mig?  

♫ Hvordan kan musikken være en vej ind i et fællesskab?  

♫ Hvordan kan jeg være med til at skabe musik med min stemme, instrumenter og med mit 

kommunikationshjælpemiddel?   

Dette er blot nogle af de spørgsmål vi håber på, du vil være med til at undersøge sammen med 

os til den kommende brugersamling. 

 
 

Temaet på ISAAC`s efterårssamling for ASK-brugere 2022 er:  

Musik og hvordan du som ASK-bruger kan være aktiv musiker. 

 

Der findes mange alternative muligheder for at spille på instrumenter.  

For at gøre os klogere på det har vi inviteret Tanja Christiansen og 

Thomas Eriksen fra Tobii Dynavox.  De vil vise forskellige muligheder for 

alternative musikinstrumenter, og vi vil i fællesskab afprøve dem.  

Endvidere har vi inviteret Silvia Jensen. Silvia er uddannet musikterapeut 

og har stor erfaring med at tilrettelægge musikalske oplevelser, så alle kan 

være med. Vi kommer til at spille sammen og udnytte den enkelte 

musikers bidrag ind i det fælles samspil og i det samvær, der opstår. 

Hans Henrik Klein og Mikkel Damsgaard Justiniano fra Elsass fonden 

kommer og fortæller os om en musikworkshop. I projektet er det tanken 

at mennesker med CP skal samles og arbejde med at producere musik. 

Musik er ikke bare det at skabe sin egen musik, men rummer også mulighed for at lytte til andres musik. 

Dette kan skabe glæde, hjælpe hvis man er trist eller frustreret, og være en vej til at give udtryk for drømme 

og ønsker.  

Vi håber, at du som deltager vil være frisk på at dele noget af den musik, der betyder noget for dig, med de 

andre deltagere.   

Der vil i programmet også være plads til at du kan fortælle om en musikalsk oplevelse du har haft. Jeppe 

Forchhammer vil fortælle om hvad det har af betydning for ham at være en del af Elsass koret. 

Søndag kan man prøve nogle af Musholms aktiviteter, f.eks. klatrevæg og svævebane.   

Weekendens fulde program kan fra 1. september ses her: 

www.isaac.dk/efteraarssamling-2022 



  
 

 
 

Praktisk Info: 
 

Dato : 11.-13. november 2022 

Tidspunkt : Ankomst fredag d. 11. nov. kl.13:00-13:45.  

                     Afslutning søndag d. 13. nov. ved middagstid (eller efter eget ønske).  

Sted : Musholm – Musholmvej 100, 4220 Korsør 

Pris : 1.500 kr. (for hele weekenden inkl. en hjælper) 

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt af hensyn til værelsesbooking. Allersenest onsdag d. 28. september 2022. 

 

Weekenden afholdes på Musholm, hvor tilgængeligheden er i top. På værelserne er der god plads over alt, 

og på badeværelset er der håndtag ved toilettet, hæve/sænke vask og åben bruser, hvilket gør det nemt at 

komme til med en badestol. Liften kan køres fra badeværelset til det tilstødende værelse, hvor der er hæve/-

sænke senge. Der er vaskemaskine og tørretumbler, så det er muligt at vaske, hvis der opstår behov for det.  

Måltiderne vil være fælles og foregå i Musholms restaurant. Hvis du har specielle behov i forhold til mad, skal 

du gøre opmærksom på dette, når du tilmelder dig.  

 

 

 

                       Tilmeld dig her: https://www.isaac.dk/tilmelding/  

 

 

 

 

Vi glæder os meget til en musikalsk weekend sammen med dig.  

 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: brugergruppe@isaac.dk 

Med venlig hilsen  

Jeppe Forchhammer, Vibe Lund Jensen, Anne-Lise Laursen og Rikke Thomsen       

 

https://www.isaac.dk/tilmelding/

