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Før koncerten
Nu skal du snart til koncert i Musikhuset Aarhus igen. Og du kan godt glæde dig!
Symfonisk Sal
I skal høre musikken i Symfonisk Sal, og som I kan huske det fra sidste gang, er det en
meget fin koncertsal med lyst træ og sorte sæder. På scenen sidder Aarhus
Symfoniorkester, og bag ved scenen kan du se et stort orgel. Ned fra loftet hænger nogle
store firkanter, som er med til at gøre lyden endnu bedre. Og oppe i loftet hænger en
masse små lamper, det ligner næsten en stjernehimmel.

Aarhus Symfoniorkester har over 60 musikere:
Strygere, træblæsere, messingblæsere, slagtøj og en dirigent.

Mimerne Maggie og Doug vil optræde sammen med
orkestret, underholde jer og fortælle jer om musikken
undervejs - uden at bruge ord!
I skal høre meget kendt musik af
berømte klassiske komponister.

Til denne koncert dirigeres
orkestret af Henrik Vagn
Christensen.
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William Tell
Denne ouverture har en fantastisk energi, og man kommer til at tænke på galoperende
heste og western-cowboy film!
https://www.youtube.com/watch?v=j3T8-aeOrbg
Men i virkeligheden er det ouverturen (=startmusikken) til en opera, som handler om noget
helt andet, nemlig om den modige og oprørske William Tell.

Historien om William Tell
Bueskytten William Tell boede i Schweiz og han var ked af, at hans land var erobret af
Østrig.
I hans landsby havde den østrigske guvernør hængt sin hat på en stang, og han ville
have, at alle skulle bukke for hatten, når de gik forbi. Men det ville William Tell ikke!
Forklar med dine egne ord, hvorfor han ikke vil det:

___________________________________________
Guvernøren blev vred over det og dømte William Tell til døden. Men han fik en chance for
at overleve - hvis han kunne skyde et æble af sin søns hoved. William Tell blev bange og
bønfaldt ham om at slippe.
Forklar med dine egne ord, hvorfor han er bange for at skyde på æblet:

___________________________________________
Guvernøren tvang ham dog. William Tell skød og ramte heldigvis æblet. Guvernøren
spurgte, hvorfor han havde to pile, og William Tell sagde, at hvis han havde ramt sin søn,
havde han skudt guvernøren bagefter. Og så blev der ballade, kamp og oprør!
Prøv at tegne noget af historien her:

Musikken William Tell
Lyt til musikken igen. Hvordan passer den til historien om William Tell? Begrund og snak
om det fælles i klassen.
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Polka fra ”Guldalderen”
Komponisten Shostakovich skrev musik på sin helt egen måde, og denne polka kommer fra
hans ballet ”Guldalderen”, som handler om et russisk fodboldhold på tur i vesten og alle de
skøre ting, de kommer ud for!
Prøv at lytte til musikken, det er ikke alvorlig musik:
https://www.youtube.com/watch?v=0z4MfzSdNkI
Hvordan vil du beskrive musikken?
Hvad kommer du til at tænke på?
Hvilke instrumenter kan du høre?

At mime
Til koncerten med Aarhus Symfoniorkester er
der to mimere på scenen, Maggie og Doug.
En mimer siger ikke noget med munden, men
bruger ansigtet, hænderne og kroppen til at
fortælle. De er tit malet hvide i ansigtet og har
hvide handsker på, så man rigtig kan se, hvad
de udtrykker.
Det er de to mimere, der fortæller om
musikken, I skal høre, men en mimer må ikke
sige noget - så hvordan kan vi forstå dem?

Øvelse:
Prøv først en lille fællesøvelse: ”Vi går, men opdager at vi er for sent på den, og så løber
vi” - nogen i klassen prøver at vise denne handling for de andre. Hvordan fortæller man de
andre historier uden at bruge ord? Og hvordan føles det?
I skal nu i små gruppe fortælle en historie, hvor I kun må mime. Og I skal bruge
polkamusikken som baggrundsmusik til jeres historie.
1. I gruppen lytter I til musikken, får nogle ideer, fordeler roller og prøver at øve
”skuespillet” sammen med musikken - uden at sige noget.
2. I viser mime-skuespillene for hinanden. I må gerne fortælle de andre, hvad historien
er, før I viser det.
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Superman
For flere hundrede år siden opfandt man symfoniorkestrene - store orkestre med strygere,
træblæsere, messingblæsere og slagtøj. Og i flere hundrede år har komponister skrevet
musik, som skal spilles af symfoniorkester.
Noget af den “klassiske” musik, der bliver skrevet for symfoniorkester nu, er filmmusik.
Uden musik bliver filmene kedelige og stemningsløse.

En af de mest berømte filmkomponister er John Williams. Han har blandt andet skrevet
musikken til berømte film som Superman, Harry Potter og Star Wars.

Se og lyt godt efter
Til koncerten med Aarhus Symfoniorkester skal I høre temaet fra Superman, og herunder
kan I se klip fra filmen sammen med musikken:
https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI
0.40 sekunder inde i klippet, starter hovedtemaet.

Super-man

Super-man

1. Nogen mener, at musikken siger ”Superman”. Kan I høre det?
2. Kan I synge med på hovedteamet?
3. Tal sammen om, hvordan musikken passer til filmen. Hvordan ville filmen være
uden musikken? Hvilke instrumenter kan I høre?
Tegn en scene fra filmen:

Stikord til musikalske effekter i denne
scene:
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Svanesøen
Om handlingen
Svanesøen er et gammelt russisk eventyr, der handler om en prinsesse, der er blevet
fortryllet af en ond troldmand. Om dagen er hun og hendes hofdamer svaner, men hver
nat bliver de sig selv og danser rundt ved en skovsø som yndige unge piger. En ung prins
er på svanejagt i skoven, og han er lige ved at skyde svanen, men så går solen ned, og
hun bliver forvandlet til en prinsesse. Prinsen bliver forelsket i hende og lover at redde
hende ved at love hende trofast kærlighed.
Men troldmanden har stor magt og narrer prinsen til at love trofast kærlighed til en sort
svane i stedet for. For at overvinde den onde troldmand, må den hvide svaneprinsesse dø.

Om musikken
Komponisten Tchaikovsky har skrevet musik til en ballet om
Svanesøen. I en ballet må man ikke sige noget; man må
danse og vise med kroppen, hvordan handlingen er ligesom at mime. Men at mime er skuespil, ballet er dans.
Musikken er også med til at fortælle handlingen. Man kan
høre, når musikken fortæller om svaneprinsessen, som er så
smuk men også ulykkelig. Musikken er også smuk, men har
noget sørgeligt over sig.
1. På klippet her (Svanernes Dans) kan du se, hvordan
balletdanserinden bliver inspireret af svaner, mens hun gør
sig klar til at danse.
Kan du se, hvordan svanerne og danserne ligner hinanden?
https://www.youtube.com/watch?v=hxBtziWnSuI
Prøv at lytte til musikken igen, mens du farver ballerinaen
Hvilke instrumenter kan du høre?
Er musikken hurtig eller langsom?
2. Nu skal du se og lytte til et andet klip fra
Svanesøen (De Små Svaners Dans):

Prøv selv at tegne en balletdanser:

https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs
Hvordan er musikken anderledes?

Til koncerten med Aarhus Symfoniorkester skal du
lytte godt efter, om det er det ene eller det andet
stykke svanemusik, de spiller!
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Toreador march
Komponisten Bizet har skrevet en opera, som hedder ”Carmen”. Opera er en blanding af
musik, skuespil, fortælling, dans - og selvfølgelig: Operasang.
Operaen ”Carmen” foregår i Spanien i gamle dage, og den
handler om en meget sej pige. Hun hedder Carmen, og hun
arbejder på en cigarfabrik!
På et tidspunkt kommer der en toreador / tyrefægter til byen, og
ham synger de alle sammen om, og det er et meget berømt tema:
https://www.youtube.com/watch?v=r1m1_oUOI-k

Du må farve Carmen og toreadoren:

Dét er en melodi, som mange kender! I musikken kan man næsten høre, hvordan
toreadoren praler med sig selv. Prøv at høre musikken én gang til, lyt efter trompeten og
marchrytmerne og se, om du kan nynne med:
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Mozarts symfoni nr. 39, finale
Mozarts tid
Det ældste stykke musik ved koncerten med Aarhus Symfoniorkester er skrevet af
komponisten Mozart.
Det er flere hundrede år siden, at Mozart levede, og alting var anderledes dengang.
De fine mænd havde paryk på og silketøj og høje hæle, og damerne havde store kjoler.
Når de dansede, var det også på en fin måde.
Du må farve:

Hvis de ville have musik til deres fine fester, så måtte de bestille et lille orkester (for radio
og cd var ikke opfundet endnu). Mozart var meget berømt og arbejdede for de fineste
mennesker, så når I hører hans musik, så prøv at forestille jer, at den blev spillet i gyldne
slotte for meget fine mennesker. Lyt her til symfoni nr. 39:
https://www.youtube.com/watch?v=AkJBqXr1rtk

Om Mozart
Mozart er en af de mest berømte komponister nogensinde.
Mozart var utrolig dygtig til musik – et rigtigt vidunderbarn.
Som 5-årig havde han skrevet sit første lille musikstykke og kunne
spille både violin og klaver.
Da Mozart var 7 år, tog han på turné rundt i Europa og spillede for
konger og dronninger. Da han blev 9 år, skrev han sin første symfoni!
Mozart var meget berømt dengang. Men han var ikke fin og fornem.
Han kunne godt lide at have det sjovt, grine og være fjollet. Sådan er det også med hans
musik. Den er lys og fuld af ideer.
Mozart blev desværre kun 35 år. Men han nåede at skrive utrolig meget musik: Symfonier,
solokoncerter, kammermusik, operaer m.m. Han er kendt stadigvæk, fordi han har skrevet
noget af det smukkeste musik, der nogensinde er skrevet.
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Young person´s guide to the orchestra
Komponisten Britten skrev dette stykke musik for at præsentere hver af orkestrets
instrumentgrupper bedst muligt.

Hele stykket varer ca. 16 minutter, men til koncerten med Aarhus Symfoniorkester skal I
ikke høre det hele.
https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM
Lyt grundigt efter melodierne. Se om I kan finde lyden af så mange instrumenter som
muligt. I løbet af de to første minutter kan I høre temaet spillet af alle instrumentgrupper.
Rækkefølgen er:
1. Hele orkestret
2. Træblæsere alene (fløjte, obo, klarinet og fagot)
3. Messingblæsere (horn, trompet, trækbasun og tuba) med orkesteret under
4. Strygere (violin, bratsch, cello, kontrabas) og harpe
5. Slagtøj (pauker, stortromme, bækkener, tamburin, triangel og lilletromme)
6. Hele orkestret
På næste side kan I farve alle symfoniorkestrets instrumenter. Og hvis I vil læse mere, er
her et link til Aarhus Symfoniorkesters instrumentbrochure:
https://www.aarhussymfoni.dk/wp-content/uploads/2017/05/Orkestrets-instrumenter.pdf
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Efter koncerten
Hvad var den største oplevelse ved dagen?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Hvilket musikstykke kunne jeg bedst lide?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Nævn nogle klassiske instrumenter:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Tegn en tegning fra dagen:
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Lærervejledning
Kære musiklærer
Vi glæder os til at byde jer og jeres elever velkommen i Symfonisk Sal i uge 39, og med
dette materiale kan I forberede eleverne og opkvalificere koncertoplevelsen.
Materialet kan bruges i sin helhed, men man kan også sagtens plukke ud og bruge siderne
hver for sig. Musiktemaerne er alle ”klassikere”, som er nemme at ”synge med på”.
•
•
•
•
•
•
•

Rossini: William Tell ouverture, finale (fra operaen ”William Tell”)
Shostakovich: Golden Age Polka (fra balletten “Guldalderen”)
John Williams: Superman theme (fra filmen “Superman”)
Tchaikovsky: Swan Lake - Dance of the swans (fra balletten “Svanesøen”)
Bizet: March of the toreadors (fra operaen “Carmen”)
Mozart: Symphony nr. 39 - finale
Britten: Young person´s guide to the orchestra - Fugue

Forbered dem på selve koncertoplevelsen:
Det første elevark sætter fokus på selve koncertoplevelsen. Her i 3.- 4.klasse har de fleste
klasser været til koncert før, men tal alligevel med dem om, hvordan I kommer hen til
Musikhuset, og hvordan ser der ud inde i salen, og hvordan man gør, når man er til
koncert: Man skal passe på den fine sal og ikke spise og drikke derinde, og man skal
respektere musikken og musikerne ved at sidde stille og lytte, og man må selvfølgelig
heller ikke have tændte mobiltelefoner med. Og så må man klappe højt, når hvert
musikstykke er slut! Forbered dem også generelt på at lytte til klassisk musik: Til
koncerten må man gerne sidde og lade tankerne flyve. Musik er følelsernes sprog, og man
kan øve sig hjemme på skolen i at lytte og føle.
William Tell
Vi læser historien om William Tell, tegner og lytter.
Polka
Vi sætter fokus på udtryk og øver os i at mime.
Superman
Vi ser filmklip og taler om filmmusik og musikalske virkemidler.
Svanesøen
Vi ser to balletklip, sammenligner musikken, tegner og farver et balletbillede
Toreadormarch fra Carmen
Vi lytter og farver
Mozart
Vi læser, lytter, farver og lærer om Mozart og hans tid
A young person´s guide to the orchestra
Vi lytter grundigt efter de forskellige instrumentgrupper
Mange hilsner Aarhus Symfoniorkester, B&U afdelingen
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