LYT LIGE
DEN MUSIKALSKE
KUFFERT
2018-2019

”Tale, tænke

Musik, LYT LIGE

musikforståelse og
musikalsk skaben”
VELKOMMEN TIL
”LYT LIGE - DEN MUSIKALSKE KUFFERT”.
Vejle Bibliotekerne inviterer i foråret 2019 din skole til at deltage i et musikprojekt for børn. Målet er at
få børn til at tænke over og tale om, hvad musik er, hvor det kommer fra, og hvad det gør ved os.
Målgruppen er elever og lærere i indskolingen og på mellemtrinnet.
Projekt ”Lyt lige - den musikalske kuffert” er et samarbejde mellem biblioteker, musikskoler og
musikere i Odense, Sønderborg og Vejle, hvor vi udvikler ideer til ”Den åbne skole” på musikområdet. I
løbet af projektet udvikler vi også tilbud til børn og børnefamilier, samt laver kompetenceudvikling for
biblioteksansatte med fokus på musikformidling til børn. Projektleder er Kirsten Husted kh@vejlebib.dk
BEMÆRK: Under tilmelding kan du se fristen for tilmelding til de tre tilbud, antal pladser, hvem du
booker hos og kontaktperson. De enkelte workshops og koncerten med BRAGR har et begrænset antal
pladser. Pladserne fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Projektet er støttet af ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”
og ”Edvard Pedersens Biblioteksfond”.
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Klassetrin:

0.-1. klasse

Indhold:

En fortælling om venskab og om at finde et fælles sprog i musikken.
Musikfortællingen forløber over to gange.
Først en introduktion hvor Stine og Christine viser og fortæller om deres
instrumenter, og lærer børnene et par af sangene og bevægelser der passer til. 		
Efter to uger kommer børnene tilbage, og oplever hele musikfortællingen. De 		
kan nu synge med på sangene og lave fagter og bevægelser til musikken.
I den mellemliggende periode har børnene, sammen med deres lærer, lyttet til
fortællingen om Lille Sky (på Spotify eller CD) og måske tegnet eller lignende til musikken.

Undervisere:

Stine Michel, sanger, komponist og fortæller og Christine Dueholm, trommeslager 		
og perkussionist.

Tidspunkt:
Varighed:
Sted:
Antal:

Torsdag den 17. januar og torsdag den 31. januar 2019
Første gang cirka 30 minutter. Anden gang cirka 40 minutter.
Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, Vejle
Tre hold med plads til cirka 20 børn på hvert hold + lærer/pædagog

Hold A:
Hold B:
Hold C:

17. januar kl. 8.45-9.15 &
17. januar kl. 9.30-10.00 &
17. januar kl. 10.15-10.45 &

Booking:

Husk angivelse af hold A, B eller C senest 3. december 2018 til Kirsten Husted: kh@
vejlebib.dk

BEMÆRK:

Tilmeldingen foregår efter ”først-til-mølle” princippet.

31. januar kl. 8.45-9.25
31. januar kl. 9.40- 10.20
31. januar kl. 10.45-11.25.

FÆLLES MÅL
Musikalsk skaben,
musikalsk forståelse
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0-1. KLASSE

0-1. KLASSE

TROLDEROSE OG TROMMELISE MED MUSIKFORTÆLLINGEN
”LILLE SKY” - ET SKOLEFORLØB OVER TO GANGE

WORKSHOP MED SANG, RYTMER & BODY-PERCUSSION

Musikalsk foredrag/koncert med folkemusikgruppen BRAGR (Brag)

Klassetrin:

4.-6. klasse

Klassetrin:

5.-6. klasse

Indhold:

Hvordan kan vi tilføre kropslighed og rytmer til salmer, morgensang og alle de 		
andre fine sange fra den danske fællessangstradition?
På denne workshop giver vi sangene en ekstra dimension og involverer 		
børnene kropsligt og motorisk på en musikalsk og legende måde. Vi flytter
fokus fra individet til gruppen og oplever glæden ved at spille og synge sammen.

Indhold:

Underviser:

Kristian Enevoldsen, rytmisk pianist, musik og bevægelseslærer, samt korleder
og kirkemusiker. Christine Dueholm, https://www.christinedueholm.dk, 		
trommeslager, stomp- og rytmikinstruktør og lærerbogsforfatter.

Bandet spiller stemningsfyldt traditionel og nyere skandinavisk folkemusik der fortæller 			
historier og bevæger publikum, både følelsesmæssigt og kropsligt.
Perry Stenbäck & Poul Lendal fortæller om de gamle spillemænd og melodiernes oprindelse.
Folkemusik er ikke kedeligt, men tværtimod en blanding af smukke melodier og akustisk 			
Heavy Metal fra 16- og 1700 tallet. Børnene involveres undervejs og inviteres til at synge, 			
klappe og danse på udvalgte steder.

Undervisere:

Perry Stenbäck: Nyckelharpa/guitar/vokal, Christine Dueholm: Trommer/percussion/vokal,
		
Jesper Frost Bylling: Bas/vokal/harmonika, Kristian Enevoldsen: Piano/vokal/perkussion 			
m.m., Gæst: Rigsspillemand Poul Lendal: Violin, fløjte, percussion m.m.

Tidspunkt:
Varighed:
Sted:
Antal:
Booking:
BEMÆRK:

7. maj 2019, kl. 10-11
Cirka 60 minutter
Vejle Bibliotek, (Salen) Willy Sørensens Plads 1, Vejle
Max. 100 deltagere (Fire klasser)
Senest den 01. april 2019 til Kirsten Husted kh@vejlebib.dk
Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle” princippet.

7. marts 2019, kl. 9-10.15
75 minutter
Vejle Bibliotek, (Salen) Willy Sørensens Plads 1, Vejle
Max 20 børn + lærer/pædagog
Senest den 8. februar til Kirsten Husted, kh@vejlebib.dk
Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle” princippet.
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FÆLLES MÅL
Musikalsk skaben,
musikalsk forståelse

FÆLLES MÅL
Musikalsk skaben,
musikalsk forståelse

5-6. KLASSE

4-6 KLASSE

Tidspunkt:
Varighed:
Sted:
Antal:
Booking:
BEMÆRK:

Adresse:

Telefon:
Adresse:

Telefon:
Adresse:

Telefon:
Adresse:

Telefon:
Adresse:

Telefon:
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