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Sjællands Kirkemusikskole tager ny skolebygning i brug – og ser frem 

til optag af nye studerende  
 

Sjællands Kirkemusikskole er flyttet til nye lokaler i Roskilde -  
 

Kirkeministeriet har erhvervet ejendommen Allehelgensgade 19 i Roskilde og Sjællands 

Kirkemusikskole er ved at være færdigetableret i de nye bygninger. 

Takket være en stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til 

almene Formaal vil bygningen efter ombygningen fremstå med et meget flot æstetisk udtryk, en 

moderne indrettet sal med akustisk fleksibel indretning og smukke ydre rammer med rekreativt 

haveanlæg.  

 

  
Lørdag d. 2. februar 2019 holder Sjællands Kirkemusikskole ÅBEN SKOLE 

 
Sjællands Kirkemusikskole indbyder til ”Åben Skole” lørdag d. 2. februar 2019, hvor interesserede 

kan opleve en ”arbejdende skole” og her overvære undervisning og få svar på spørgsmål om 

skolens uddannelser, der omfatter: 

 Kirkemusiker med orgel og korledelse KM OK (Organist) 

 Kirkemusiker med sang (Kirkesanger) 

 Kirkemusiker med sang og korledelse (Kirkekorleder) 

 Efteruddannelse i orgel eller sang 

 Eksamensfri undervisning i orgel eller sang 
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Hvert  år optager skolen nye studerende: de unge – dem, der skifter spor – og så 

alle de andre 

 
- Vi optager hvert år mellem 50 og 70 nye studerende. Ved Åbent hus-arrangementer og til 

optagelsesprøverne møder vi unge, der kommer fra gymnasiet og vil være kirkemusikere, 

folkeskolelæreren med linjefag i musik, der nu vil skifte spor eller gå på deltid i skolen, og den 

uddannede pianist, der nu 20 år efter sin konservatorieuddannelse gerne vil udvide sit virkefelt til 

orglet. Og dertil kommer alle de andre, der går mod et kirkemusikalske virke og som søger ind på 

skolen, fortæller Ole Brinth 

 

Sjællands Kirkemusikskole har ansøgningsfrist for nye studerende 1. marts 

2019 
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