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LÆRERVEJLEDNING – ABSOLUT BRAHMS 2022 

Kære lærere. 

Vi er meget glade for, at I har sagt ja til at være med i ABSOLUT BRAHMS sammen 

med Danmarks Underholdningsorkester. Vi har tilrettelagt et forløb, som vi håber, I og 

eleverne vil finde både lærerigt, spændende og sjovt!  

Mødet med klassisk musik føles af mange børn og unge som at rejse til et helt nyt 

land. Det er altafgørende for deres oplevelse, at de føler sig trygge og velkomne i det. 

Derfor udvikler vi altid særligt materiale til vores koncertforløb, så eleverne bliver 

fortrolige med ’sproget’, deltager aktivt og forhåbentlig føler sig mere hjemme, når de 

endelig møder det fulde orkester til koncerten.  

 

ABSOLUT BRAHMS-forløbet består af 4 ’steps’ af i alt 4-5 lektioner  

(1 lektion = 45 min):  

 

1) Forberedelse i klassen: 

Undervisnings-videoer ses og opgaver til baggrundsviden om Brahms og musikken 

løses - (1-2 lektioner) 

2) 1 skabende opgave – løses i klassen (filmes) og sendes til 

cs@underholdningsorkester.dk (1-2 lektioner) 

3) 1 sang af Brahms læres og moves øves (1 lektion) 

4) 1 koncert d. 14.november med Danmarks Underholdningsorkester (50 min) – med 

eleverne som aktive deltagere 

 

Forberedelsesdelen 

Det allervigtigste er, at I kommer til koncerten sammen med jeres elever – også 

selvom I ikke når al forberedelsen. Når det er sagt, så får eleverne selvfølgelig mest 

ud af koncerten, hvis de har set videoerne og løst de tilknyttede opgaver. Men det er 

helt op til jer. 

Skal I prioritere, så vælg gerne Lektion 2 – se videoen og Lektion 3 – den skabende 

opgave.  
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Forslag til forberedelsesforløb med start i uge 39: 

 

Lektion 1:  

 

Se Video 1 om Johannes BRAHMS – Komponister På Spyd [3:14]: 

https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/komponister-paa-spyd-

brahms/ 

 

Opgave: Download opgave under video. Løs opgaven til Lektion 1, ’Brahms-quiz’ 

 

Lektion 1-2:  

 

Se Video 2 - optakt til ABSOLUT BRAHMS-forløbet [20:21] 

 

Opgave: Løs quiz om ’symfonier’ – download pdf. 

 

Lektion 3-4:  

 

Lyt til en bid af Brahms 3. symfoni, 3.sats: 

https://drive.google.com/file/d/12IuZR9lHdm8Kr-r3pNLlPQs2C_WaMy2B/view?usp=sharing 

 

Se Video 3 - MoveIt – Brahms [5:40]:  

https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/move-it-brahms/ 

Inspiration til bevægelser – se evt. Video 4 MoveIt Yourself – Brahms [2:24]: 

https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/move-it-yourself-brahms/ 

 

Skabende opgave – (afleveres senest d. 14.oktober):   

 

TIKTOK-BEVÆGELSER TIL BRAHMS, Symfoni nr. 3, 3. sats i c-mol 

1. LYT 

Lyt igen til en bid af Brahms 3. symfoni, 3.sats: 

a. Lyt til den siddende og få idéer.  

https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/komponister-paa-spyd-brahms/
https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/komponister-paa-spyd-brahms/
https://drive.google.com/file/d/12IuZR9lHdm8Kr-r3pNLlPQs2C_WaMy2B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12IuZR9lHdm8Kr-r3pNLlPQs2C_WaMy2B/view?usp=sharing
https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/move-it-brahms/
https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/move-it-yourself-brahms/
https://underholdningsorkester.dk/opdag-musikken/laeringsforloeb/move-it-yourself-brahms/
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b. Skriv idéer eller stikord ned til, hvilke bevægelser, man kan lave. 

 

2. SKAB SELV 

Lad herefter eleverne gå sammen to og to - eller fire og fire - (ca. 5 minutter) 

og bed dem finde på mindst 4 tiktok bevægelser/trin – UDEN musik.  

NB! Man må gerne dreje og hoppe på stedet – men man skal kunne stå på det 

samme sted og gøre det. Man kan altså ikke lægge sig ned på gulvet eller lave 

de vilde bevægelser til siden. 

 

-Nu sætter I musikken på igen og eleverne bliver i deres grupper og prøver 

deres idéer af til musikken (i ca. 5 minutter) 

 

3. VÆLGE UD 

Nu skal hver gruppe vælge én lyd eller bevægelse, de bedst kan lide – evt 

notere hvilken. 

 

4. SÆT DET SAMMEN 

Til sidst viser hver gruppe alle deres moves et par gange på skift for resten af 

klassen til musikken. Bagefter fortæller grupperne, hvilken bevægelse, de selv 

bedst kan lide. I skulle gerne ende med mindst 10 moves fra klassen, som I 

kan sende til mig – enten i små korte videoer eller samlet i én.  

 

5. SÅDAN AFLEVERER I JERES TIKTOKs 

- Lav en video med hver bevægelse for sig – så sætter jeg dem sammen til 

musikken. I må selvfølgelig også gerne sætte dem sammen til musikken og 

filme det. Eller: Skriv bevægelserne ned eller tegn dem – med fare for, at jeg 

ikke opfanger dem helt præcist. 

 

- Send det på mail, via googledrive, via dropbox, wetransfer ell.lign til følgende 

mail: cs@underholdningsorkester.dk. Skriv i emnefeltet ’TIKTOK + jeres 

skolenavn og klasse. Skriv også gerne klasse og skole-navn, når I navngiver 

selve video-filen. 

 

NB! Videoerne samles og sendes til vores danserteam. De bliver KUN set af os 

til forberedelse og lægges ikke op eller deles andre steder!  

 

Lektion 4-5 – op til koncerten:  

Øv sangen ’Wiegenlied’ af Brahms med engelsk tekst. 

Øv de færdige tiktok-bevægelser, som er sendt til jer på video. 

 

mailto:cs@underholdningsorkester.dk
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NB! Eleverne skal synge med på sangen og være med på tiktok-sekvensen til 

koncerten. Jeg står hele tiden foran dem og synger med og danserne viser, hvad de 

skal – så de skal ikke være bange for, at de ikke kan huske det! 

HUSK! Deadline for aflevering af tiktok-moves er d. 14.oktober, så den er vigtig at 

komme i gang med! 

Koncerten er kun for de medvirkende elever og jer – og altså ikke for forældre og 

andre klasser. Eleverne er på deres pladser i salen under hele koncerten - og laver 

tiktok og synger med derfra. Jeg guider dem igennem hele koncerten. 

 

Jeg håber, I vil få glæde af materialet og at det giver mening. Skriv som sagt, hvis der 

er spørgsmål! Jeg glæder mig til at se jer til  online-møde og/eller koncert! 

 

De bedste hilsner fra 

 

Christine Skou  

B&U Projektudvikler og formidler 

cs@underholdningsorkester.dk 

opdagmusikken.dk 
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