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2 INTERNET-SITES
Arne Dich

Internet-sites med multi-arrangementer
og instrument-orientering

dichmusik.dk
molbohistorier.net

Formålet med de 2 internetsites at:

1. Skabe interesse for den ”klassiske” musik og dens instrumenter
blandt børn og unge.

2. Stille arrangementer af klassiske kvalitets-værker, der kan spilles
for varierende besætninger, til rådighed for fødekæden til
konservatorierne.

3. Tilbyde frie, gode arrangementer for gode amatør-ensembler,
herunder egne kompositioner og større arrangementer (inkl.
FOKU-værker).

4. Stille arrangements-værktøjer til rådighed for musikere og
undervisere.

********

På musikskolerne kan man ikke nøjes med det klassiske
repertoires original-musik – for færre spiller dets instrumenter.
For at fastholde børn og unge må musikskole-lærere kunne
skabe et socialt liv omkring instrument-undervisningen med
sammenspil.

I amatørlivet er ad-hoc sammenspil uhyre udbredt, og amatør-
musikken er en vigtig basis for fødekæden og det sted, hvor
mange senere professionelle får deres første erfaringer.

På konservatorierne anvendes – både i undervisning og i praktik –
i stigende grad bearbejdede værker. Man kan ikke kun satse på
de kendte ensembletyper.

dichmusik.dk

Dichmusik.dk er nu oppe på 300.000 hits om året – heraf 1/3 fra
DK. Sitet opdateres løbende, da docent Arne Dich’s mangeårige
produktion lægges ud til fri afbenyttelse.

Ad-hoc-arrangementer: Kvalitetsværker, hvor hver af stemmerne
rummer musikalske udfordringer. Hver stemme er udskrevet for
flere instrumenter med hensyntagen til omfang og spilbarhed.

Der er mere end en snes arrangementer, f.eks.
R. Wagner : Siegfried Idyll & Trauer-Sinfonie
Fr.Schubert : Andante con Variazioni & Menuet
J. Svendsen : Norsk Rhapsodie No.1
J. Haydn : Feldpartie & Largo & Menuetto
A. Corelli : 2. Sonata da Chiesa
R. Schumann : Album für die Jugend, 5 pieces
Fr.Handel : Suite in D-minor
P. Tjajkovskij : Andante Cantabile

Arrangementerne bruges på alle landets konservatorier og på
mange MGK-er, og jeg får mails fra brugere fra hele verden.

Musikalskeeventyr, af Arne Dich;   for blæserkvintet, 
partitur, stemmer og mp3 med oplæsning (in danish)

• På Rejse præsenterer instrumenterne på oplevelse

• En uhyggelig historie (tekst Jesper Klein) om den onde greve
og hans smukke datter

Andre arrangementer og kompositioner for

• Blæser-Kvintet
• Blæser-Nonet
• Harmoni-orkester
• Specielle blæser-kombinationer
• Specielle instrument-kombinationer
• Piano
• Et arrangements-kursus for Ad-hoc-gruppe

molbohistorier.net

Molbohistorier.net har ca. 90.000 hits årligt, de fleste fra DK,
Norge og USA. Sitet er bygget op omkring CD-en:

9 molbohistorier sat i musik af Arne Dich og en præsentation
af ensemblets 17 blæse-instrumenter – med oplæsning af
Jesper Klein.

Med venlig hilsen
Arne Dich, Docent                                ardi@musik-kons.dk

Sitet indeholder bl.a.:

• Teksten til historierne
• Billeder og mp3-lyd af
instrumenterne
• Masser af billeder
• Malebog
• Klaversatser m. dansk
eller tysk tekst
• Andre lydeks.
Af internet-statistikken
kan ses, når en skole-
klasse har besøgt
Molbo-sitet.

mailto:ardi@musik-kons.dk

