
   

                                                   

Pressemeddelelse 
 

200 talentfulde unge mødes om kunst og kreativitet 

200 talentfulde unge og deres koordinatorer fra hele landet indtager Stenhus Gymnasium 

til det nationale talenttræf GLOW i weekenden d. 8.-10. oktober. Fælles for dem alle er, at 

de er dygtige indenfor et kunstnerisk område.  

 

Det er kunstneriske unge inden for musik, skuespil, musical, billedkunst, litteratur og film. 

De 200 unge er mellem 15 og 25 år, og går på et kunstnerisk grundkursus eller et 

forberedende kursus, der leder op til et grundkursus.  

 

Weekenden byder på faglige og sociale aktiviteter, der alle 

sammen har til formål at styrke båndet blandt de unge 

samt at styrke dem hver især på deres interesseområde. 

Af faglige aktiviteter er blandt andet 12 spændende 

workshops med undervisere som Anja Owe, Anders 

Bonnesen og Thomas Agergaard.  

Talenttræffets tema er GLOW, og lige netop dét vil være 

omdrejningspunktet for en del af weekendens indhold – 

eksempelvis velkomsten fredag d. 8. oktober kl. 19.45 

på Stenhus Gymnasium, hvor Holbæk Kommunes 

borgmester Christina Krzyrosiak Hansen vil tale til 

deltagerne.  

 

Udover den interne del af træffet, så indbyder vi samtidig 

hele byen til et Surprise-Event lørdag d. 9. oktober kl. 

18 på løbebanen bagved Stenhus Gymnasium.  

 

Kontaktoplysninger:  

Talentkoordinator  

Henrik Mosbæk  

E henmo@holb.dk 

T +45 72 36 87 82 

 

FAKTA 
 
MGK (musikalsk grundkursus) 
-3-årigt overbygningskursus knyttet til en 
musikskole for unge ml. 16-25 år. 
Undervisningen kan foregå over fire eller evt. 
fem år, hvis den kombineres med en 
gymnasial uddannelse eller anden 
skolegang.  
 
BGK (billedkunstnerisk grundkursus) 
-Forberedende kunstuddannelse for unge ml. 
15-25 år. Undervisningen kan foregå over tre 
eller fire år evt. samtidig med en 
ungdomsuddannelse.   
 
SGK (scenekunstnerisk grundkursus) 
-3-årigt teater/dramaforløb som foregår 
sideløbende med en STX. I Holbæk udbydes 
SGK på Holbæk Drama College på Stenhus 
Gymnasium.  
 
FGK (forfatter grundkursus)  
-Forfatterskolens overbygning for unge ml. 
16-22 år. Undervisningen finder sted fire 
gange årligt over to år.  
 
Ung Musik (tidl. Præ-MGK) 
-et musikalsk undervisningstilbud for unge 
musikere, sangere og producere mellem 15-
20 år. Undervisningen kan ses som 
forberende til Musikalsk Grundkursus (MGK)  
 
Ung Film  
- et undervisningstilbud for medie- og 
filminteresserede unge mellem 15-20 år  
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