Elevark

Klassisk musik for sjov!
Nu skal du snart på tur ind til Musikhuset Aarhus og høre Aarhus
Symfoniorkester, og de glæder sig til at spille for jer. Men det bliver ikke
nogen almindelig koncert - orkestret bliver nemlig dirigeret af en musikklovn!

Melvin Tix hedder han. Og han er glad for:
 Festlig musik
 Trylleri
 Magi
 Balloner
 Fuld fart

Så I kan godt glæde jer!
Herunder kan I se alle instrumenterne i symfoniorkestret.
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Her er Symfonisk Sal i Musikhuset:

Prøv at tegne dig selv på en af publikumspladserne.
Tegn også Melvin Tix oppe på scenen foran orkestret
Og måske nogle noder oppe i luften?
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Dirigent

HURTIGERE

MERE
STOP

Dirigenten styrer symfoniorkestret.
Han viser, hvornår de skal starte og stoppe med at spille.
Han viser dem også, hvor hurtigt eller langsomt de skal spille, og om det skal
være svagt eller kraftigt. Vil I prøve selv?
Det er Melvin Tix, som dirigerer, når I skal til koncert i Musikhuset.
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En sjov cirkusleg
”Radetzky March” blev komponeret for over hundrede år siden i 1848 af
Johann Strauss. Det er en festlig march, og den er god at lege til. I skal nu
prøve at lege en leg, hvor man skal lave en lille cirkusforestilling til musikken
(som varer ca. 3 minutter)

1. Først lytter I til Radetsky March og prøver at forestille jer en
cirkusforestilling.
2. Bagefter snakker I om, hvilke cirkusting I kom til at tænke på, da I hørte
musikken (heste, akrobater, hulahop, hunde, stærk mand, klovne,
balance, linedanser osv.)
3. I vælger nu en cirkusdirektør og deler jer i små grupper, som skal optræde
i jeres cirkus til musikken.
4. Lyt til musikken igen og planlæg sammen, hvornår i musikken de
forskellige numre skal komme (læreren skriver ned)
5. Grupperne øver et lille nummer (må jo kun vare ca. 30 sekunder,
afhængigt af hvor mange numre I har), HUSK man må ikke sige noget.
6. Læreren styrer musikken, og læreren og cirkusdirektøren træner, hvornår i
musikken de forskellige numre kommer.
7. I optræder med jeres lille cirkusforestilling! 
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Farv de flotte messingblæsere:
Trompet
Horn

Tuba

Basun

Engang var Melvin Tix professionel hornist i et
symfoniorkester.
Nu kan han bedst lide at være klovn.
Men han elsker stadig instrumenter, som kan give et
ordentligt TRUT.
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Du må også gerne farve de andre instrumenter fra symfoniorkestret:

Fløjte
Klarinet
Fagot

Violin
Obo
Bratsch

Cello

Kontrabas
Slagtøj
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Tegn og skriv om koncerten Musikhuset
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