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Klassisk musik med stomp, sjov og ballade!
Du har hørt nogle af musikerne fra Aarhus Symfoniorkester, og nu kan du
godt glæde dig: Nu skal du nemlig snart på tur ind til Symfonisk Sal og høre
hele Aarhus Symfoniorkester, og de glæder sig til at spille for jer!
Herunder kan du se alle instrumenterne i symfoniorkestret.

Men det bliver ikke nogen almindelig koncert – orkestret har nemlig besøg af
Trash. Det er 2 slagtøjsspillere. De hedder Thomas Hamilton og Jesper
Mikkelsen. De elsker klassisk musik, men de synes også, at det er sjovt at spille
trommer på skraldespande og alle mulige andre ting sammen med musikken! Så
glæd dig til en festlig koncert!

Her er Symfonisk Sal i Musikhuset, hvor I skal høre koncert:

Kan du huske, at du har været der før? Hvad kan du huske?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Hvad gør dirigenten?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Farv instrumenterne og skriv deres navn ved siden af dem

Det er dejligt at høre klassisk musik, mens man farver.

Kan du huske, hvilke der er træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj?

Lyt til et stykke klassisk musik sammen med klassen
Tegn det, du kommer til at tænke på, imens du lytter:

Stomp
Trash spiller selv på mange forskellige ”instrumenter”.
Det kan være skraldespande, cykler, potter, poser, rør og alt muligt andet.
Prøv selv: Man kan tage nogle trommestikker / pinde / blyanter i hånden og gå
på jagt efter ting, der giver en god lyd!
1. Prøv nogle gode rytmer af i klassen sammen med jeres lærer først.
2. Aftalt hvor hårdt man må slå på tingene, der må ikke gå noget i stykker!
3. Del jer i små grupper og gå så på jagt på hele skolen efter gode lyde!
Her er nogle ideer til steder, man kan prøve af:
Udenfor:
• Skraldecontainere og skraldespande. Slå på siden, på kanten, på låget,
med låget, forskellige rytmer. Det kan lyde som et helt trommesæt og se
vanvittig flot ud, når man spiller.
• Træer, hegn, sten, plankeværk, gelændere… hvad er der rundt omkring
skolen, man kan slå en rytme på?
• Rør. Hvis I kan finde nogle rør, har I fået jackpot! Store rør giver dybe
toner. Lange rør, korte rør, tynde rør – hvordan lyder de?
Indenfor:
• Hvordan lyder jeres klasseværelse? Væggene, døren, håndtaget,
vindueskarmen, bordet, bordbenene, skraldespanden, opslagstavlen?
Husk at holde de aftalte rytmer og husk at ikke slå for hårdt.
• Madpakken, nu skal I være forsigtige! Hvordan lyder jeres madkasse, hvis
man slår en rytme på den på låget eller på siden? Hvad med mælken?
• Dit bukseben? Din skosål? Kan du klappe forskellige lyde frem? Trampe?
Call – respons
Jeres lærer klapper en rytme, og I slår den samme rytme (på et eller andet!)
Én af jer slår en rytme, og de andre svarer med den samme/en anden rytme.
Prøv at spille sammen med noget klassisk musik.
Søg på f.eks. ”Grieg Anitras dans” på youtube og lyt til efterslagene fælles.
Måske kan I i hver gruppe have musikken med på en telefon og gå et sted hen,
hvor I fandt nogle gode lyde før, og så prøv at spille med på efterslagene eller
måske noget af melodien. I må ikke overdøve musikken fuldstændig, men prøv
at få det til at passe til. I kan også vælge et andet stykke klassisk musik, man
kan spille sammen med alting, det er bare om at lytte og prøve sig frem.

Jeg har været til koncert
Tegn og/eller skriv noget fra koncerten:

