
Kort præsentation af kunstnerne til Grusgrav-projektet: 
 
 
Jimmy Mhukasango fra Århus musikskole - Trommedans i Børnehaven Teglgården 
Jimmy Mhukasango kommer fra Zimbabwes hovedstad, Harare. Han er selvuddannet musiker og 
har arbejdet rigtig meget med unge og udsatte børn. Han har arbejdet på forskellige folkeskoler i 
Århus, blandt andet Bakkegårdsskolen i Trige. Han underviser i rytme, musik, dans og sang i en 
bred vifte af musikgenre, fra afrikansk til rap. Han har en positiv livsindstilling, og hans evner til at 
udtrykke sig gennem musik er med til at skabe den gode kontakt med børn. Jimmy har stor 
erfaring inden for teater og musik, hvor han ofte kombinerer og bygger bro mellem disse genre. 
Han spiller på en Mbira, som er et traditionelt sydafrikansk instrument, der består af metalstykker 
fastgjort på træbund.  
 
 
Pavlina Salehi - Musik på Dalens daginstitution 
Pavlina Salehi er korleder for Musikskolens børne- og ungdomskor, hun underviser i accordion 
(harmonika), hørelære, Musikværksted og karrusel på Viborg Musikskole. Hun er korleder og 
hørelærepædagog for Aspirant og Pigekoret i Sangskolen Morsø (Nykøbing Mors), og er uddannet 
som Musiklærepædagog og Hørelærepædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium. Pavlina har 
været dirigent for Viborgkoret, Snoghøjkoret og Kolding Kammerkor. Og er nu dirigent for det 
rytmiske blandede kor Sing4fun i Viborg og det rytmiske koncertkor VoxBox i Viborg. 
 
 
Mette Hammerlund - Fortælling/drama på Søndre Skole 
Mette Hammerlund er uddannet skuespiller fra England, og har tre drama hold på Kulturskolen 
Viborg. For Hammerlund skal det være sjovt og personligt udviklende at gå til drama, og der 
fokuseres på trivsel og det hele menneske. Hun har bl.a. arbejdet med børn og unge med 
udfordringer i livet, og bruger skuespillet til at styrke mennesket i en hverdag, hvor det perfekte 
kan være svært at leve op til. Det gælder om at have det sjovt og vise, at det er okay at fejle – det 
handler om at få det bedst mulige ud af sig selv.  
 
 
Susanne Ahrenkiel – Billedkunstner og kunstnerisktovholder på Grusgravprojektet 
Susanne Ahrenkiel er både maler, skulptør og kunstformidler og arbejder med kunst og kultur 
både ud fra eget atelier og skulpturværksted, samt ved at komme ud til kunderne privat, i 
gallerier, institutioner eller arbejdspladser. Hun har i flere sammenhænge lavet projekter sammen 
med Kulturprinsen, hvor der er fokus på børn og unges udvikling.  
Ahrenkiel brænder særligt for genbrug, personlig udvikling, processer og nytænkning. 
 

http://sing4fun.dk/
http://voxbox.dk/

