
Din leverandør af udendørs musikinstrumenter



Musikinstrumenter i uderummet

v Er en meningsfuld og sund aktivitet i uderummet, både i rehabiliteringsindsatser og som en aktivitet 
for alle

v Stimulerer sanserne
v Modvirker ensomhed
v Bidrager til fællesskaber og skaber glæde
v En måde at kommunikere på – Hvor ord fejler, viser musikken vejen



Vi arbejder for…

v At alle skal have adgang til musikinstrumenter i det fri

v At der skal være let tilgængelighed til musikinstrumenter for alle, også hvis man er udfordret fysisk 
eller psykisk. Det sikrer bredere og inkluderende fællesskaber på tværs af personlige muligheder og 
på tværs af generationer



Som ressource i sundhedsindsatser

v Skærper sanserne og begge hjernehalvdele aktiveres. 
Det gælder også for mennesker med syns - eller 
hørehandicap

v Yderst velegnet til træning, ved f.. eks. at prøve at nå lidt 
højere op, til siden eller frem, at træne skuldre, fingre og 
hænder, at rejse sig fra en kørestol, at øve gangfunktion 
og koordination ved hjælp af rytme, at svinge kroppen 
mens man spiller, at træne hukommelse f. eks i form af 
spejlingsøvelser

v Bringer minder frem. Ofte tilskynder en kendt melodi til 
at man synger eller nynner sammen – og ofte kommer 
dansen også i gang

v Kan regulere uhensigtsmæssig adfærd



Tryk på linket for at se video fra Plejeboligerne Bøgelund

https://www.youtube.com/watch?v=Rj5wglcQiDY&t

https://www.youtube.com/watch?v=Rj5wglcQiDY&t


Vores instrumenter

v Er fastmonterede, så de altid er der når man vil bruge 
dem

v Høj kvalitet, robust og tåler al slags vejr

v Kræver kun vand og sæbe i ny og næ, så de altid fremstår 
indbydende

v Bredt sortiment, så der er et musikinstrument for alle og 
for enhver smag

v En sansestimulerende oplevelse i lyd, farver, bevægelse, 
vibrationer, former, materialer, følelser og kunstnerisk 
udtryk





Vigtigt med variation i en musikinstallation

Vi er alle forskellige:

v For nogle mennesker er stærke farver vigtige

v For andre skal der mindre ”power” på

v Det samme er gældende med f. eks lyd, vibrationer, former og materialer, inkl. køller (tungere køller kan være 
et vigtigt element i den fysiske træning for nogle, hvor det for andre er vigtigt med lette køller)

v Derfor helt afgørende at musikinstallationen rummer forskellige musikinstrumenter med hver deres 
muligheder
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