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LÆRERVEJLEDNING – LEKTIE 1, 2 OG 3 - OPERATION SYMFONI 

Kære lærere. 

Her kommer lidt supplerende info – som et forslag til en fremgangsmåde. I gør det selvfølgelig, som I selv 

synes       

 

LEKTIE 1 – BODYPERCUSSION TIL HAYDN, Symfoni nr. 94, 2. sats – ’Surprise’ 

1. SE først LEKTIE 1-videoen! 

 

2. LYT 

-Find mp3-versionen af Haydns Symfoni nr. 94 – den ligger sammen med videoerne.  

a. Lyt til den siddende og få idéer.  

b. Lyt igen og klap samtidig i takt med pulsen i musikken, så børnene mærker musikkens grundpuls. 

 

3. SKAB SELV 

Lad herefter eleverne gå sammen to og to (ca. 5 minutter) og bed dem finde på mindst 4 perc-på-

krop-lyde eller fagter sammen – UDEN musik.  

NB! Man må gerne lave bevægelser uden lyd, dreje og hoppe på stedet – men man skal kunne stå 

på det samme sted og gøre det. 

 

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

musikken (i ca. 5 minutter) 

 

4. VÆLGE UD 

Nu skal hver gruppe vælge én lyd eller bevægelse, de bedst kan lide – og skrive den ned eller tegne 

den.  

 

5. 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 lyd eller bevægelse, de selv bedst kan lide. I skulle gerne ende 

op med mindst 10 moves/lyde samlet fra klassen, som I kan sende til mig.  

 

6. SÅDAN AFLEVERER I JERES BODYPERC 

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

bliver kun brugt af mig til forberedelse og lægges ikke op nogle steder! 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 eller wetransfer til følgende mail: cs@underholdningsorkester.dk. Skriv i 

emnefeltet ’BODY-PERC + jeres kommunenavn’. Skriv også gerne klasse og skole-navn i følgetekst. 

 

mailto:cs@underholdningsorkester.dk
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LEKTIE 2 – SANG TIL MOZART – Symfoni nr. 29, 1. sats 

1. SE først LEKTIE 2-videoen! 

 

2. LÆR SANGEN 

Det kan være svært at høre på videoen præcis, hvornår børnene skal begynde at synge. Derfor øver 

vi indsatsen godt og grundigt til workshop. I kan øve sangen separat ved hjælp af teksten og noden, 

som ligger sammen med resten af undervisningsmaterialet.  

Og I kan evt. se video-delen med fagterne flere gange og øve til den – sangen starter lidt inde i 

videoen - her: 1:30.  

 

Børnene skal kunne sangen med fagter udenad til koncerten, men vi øver den til workshop – og jeg 

står hele tiden sammen med dem og viser fagter og synger med – så de skal ikke være bange for, at 

de ikke kan huske det! 

 

LEKTIE 3 – SANG TIL BEETHOVEN – Symfoni nr. 9, 4. sats – ODE TIL GLÆDEN 

1. SE først LEKTIE 3-videoen! 

 

2. LÆR SANGEN 

Det kan igen her være svært at høre på videoen præcis, hvornår børnene skal begynde at synge. 

Derfor øver vi indsatsen godt og grundigt til workshop. I kan øve sangen separat ved hjælp af 

teksten og noden, som ligger sammen med resten af undervisningsmaterialet.  

Og I kan evt. se video-delen med fagterne flere gange og øve til den – sangen starter lidt inde i 

videoen - her: 2:26.  

 

Børnene skal kunne sangen med fagter udenad til koncerten, men vi øver den til workshop – og jeg 

står hele tiden sammen med dem og viser fagter og synger med – så de skal ikke være bange for, at 

de ikke kan huske det! 

 

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 workshop       

 

De bedste hilsner fra 

Christine Skou / Tante Musika 

B&U Projektudvikler og formidler 

cs@underholdningsorkester.dk 


