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AF ØSTEN MIKAL ORE Som en tilbagevendende begivenhed i det 
danske musikskolelandskab, sætter Musik & 
Ungdoms kompositionsworkshop NEW MUSIC 
DAYS musikalsk kreativitet, eksperiment og 
fantasi på skemaet.

Gennem et intensivt 3-dages forløb sættes 
musikskoleelever, komponister og musikere 
i stævne for at følge eleverne ind i fantasiens 
verden, hvor de både skaber og fremfører 
deres helt egen musik på tværs af skoler, 
instrumenter, genrer og niveauer. 

Formålet med denne publikation er: 
1.  at beskrive Musik & Ungdoms workshop for 

musikalsk nysgerrige musik- og kultursko-
ler, der overvejer at deltage i workshoppen

2.  at præsentere og give eksempler på en 
række pædagogiske metoder for alle der 
ønsker at undervise musikskolelever i 
komposition.

Del 1 – Fra idé til praksis 
Workshoppens overordnede idé, struktur og 
udformning, samt de pædagogiske overve-
jelser ved gruppearbejde, kompositions- og 
fremføringsvejledning.

Del 2 – Den kreative vinkel
Tre eksempler på konkrete, tidligere afholdte 
workshops.

Del 3 – Plenumaktiviteter
Øvelser og opgaver, som fungerer som 
igangsættere for det kreative, skabende 
arbejde direkte anvendelige for undervisere, 
der ønsker at eksperimentere og afprøve de 
pædagogiske metoder.
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Workshoppens idé og struktur
Den overordnede idé ved NEW MUSIC DAYS er 
at give unge udøvende musik-/kulturskoleele-
ver en mulighed for at komponere deres helt 
egen musik. 

Målsætningen er, at eleverne gennem egen 
fantasi og musikalsk legelyst får prøvet kræfter 
med at tænke som komponister og skabe 
egne musikalske udtryk. I øjenhøjde møder de 
musikalske begreber, udtryk og kompositoriske 
værktøjer, som med afsæt både i en klassisk 
og mere eksperimenterende musiktradition, 
er åben for en bred vifte af elever, niveauer og 
referencer. Alle elever står lige ved workshop-
pens start og bidrager fra hver deres ståsted i 
både plenum og i de mindre grupper. 

Workshoppen er delt op i to faser:

FASE 1 / DAG 1 (CA. 4 TIMER) 
Et kortere indledende forløb fx en hverdagsef-
termiddag/aften op til FASE 2

 Velkomst og introduktion til workshoppens 
idé, indhold og målsætning. 

 Præsentation af alle deltagere – elever, 
vejlederne, musikere og arrangører.

 Indledende plenumøvelser, de forskellige 
hold mødes med hver deres vejleder. 
Kompositorisk opgave påbegyndes.

MELLEMLIGGENDE DAGE (’inkubationstid’) 
hvor de påbegyndte processer og works-
hoppens form kan bundfælde sig og hvor 
eleverne har mulighed for at kunne forberede 
ting hjemmefra til de kommende dage; fx finde 
relevante tekster, billeder, lyde, genstande, 
instrumenter mv.

FASE 2 / DAG 2+3
To på hinanden følgende dage fx fredag/lørdag 
eller lørdag/søndag
Dag 2 (ca. 6 timer)

  Velkomst og opfriskning af tematik og 
tilgange i plenum

 Grupperne arbejder videre på deres 
komposition (fra DAG 1)

 Vejlederne giver inspirationsoplæg gennem 
relevante masterclasses

 Eleverne færdiggør deres kompositioner 
og præsenterer dem i plenum  

Dag 3 (ca. 6 timer)
 Grupperne får vejledning i at få deres musik 

udover rampen og sceneoptræden
 Koncerten planlægges mht. programræk-

kefølge og sceniske muligheder
 Generalprøve og afslutningskoncert

▶  1DEL 1 – FRA IDÉ TIL PRAKSIS
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Workshoppens parter
En bred vifte af relevante aktører sættes i 
stævne for at skabe et særligt udfoldelsesrum, 
hvor den musikalske fantasi, nysgerrighed og 
kreativitet næres fra flere sider.

WORKSHOPPENS AKTØRER

MUSIK & UNGDOM/PROJEKTLEDEREN 
Al koordinering, planlægning og kontrakter 
mellem parterne foretages og følges op af 
Musik & Ungdoms projektleder. Herfra foregår 
også den vigtige og afgørende del mht. fundra-
ising, økonomi og budgetstyring. Derudover 
er der andre lavpraktiske elementer, der skal 
tilrettelægges fx forplejning og effekter som 
T-shirts/trøjer med logo. Musik & Ungdom 
leverer en kommunikationspakke til musik-/
kulturskolen. 

KUNSTNERISK-PÆDAGOGISK LEDER
En gennemtænkt og klar overordnet vision er 
vigtig. Det er den kunstnerisk-pædagogiske 
leders opgave at tilrettelægge et program, der 
udfordrer og stimulerer den kreative tilgang 
til musikalsk udfoldelse på en positiv og 
inkluderende måde. Det er vigtigt at skabe en 
atmosfære af åbenhed og positiv nysgerrighed 
i elevernes møde med workshoppen og i 
øjenhøjde med eleverne. 

MUSIK-/KULTURSKOLERNE
Workshoppen foregår lokalt på den musik-/
kulturskole, der lægger hus til forløbet, og som 
har egnede lokaler: dels til gruppearbejder og 
dels til plenumaktiviteter, og som har relevante 
instrumenter fx flygel til rådighed. Musik-/
kulturskolen kan med fordel samarbejde med 
andre skoler.

ELEVERNE
Eleverne rekrutteres fra den musik-/kultursko-
le, hvor workshoppen foregår. Ofte kommer 
de fra forskellige sammenhænge i musik-/
kulturskole-hverdagen og mødes derfor for 
første gang her. Det er ikke en forventning, at 
de har prøvet at komponere tidligere, men en 
samlende faktor som fx talentlinjeniveau er et 
godt udgangspunkt.   

Eleverne byder ind i fællesskabet fra egne 
ståsteder, hvilket giver stor rummelighed for 
diversitet af erfaring, niveau og instrumenter. 
Her er også rige – og tiltrængte – muligheder 
for musikalske aktiviteter på tværs af de 

Musik-/ 
kulturskole

Komponister

Musikskole- 
elever

Kunstnerisk/ 
pædagogisk leder

Musik & Ungdom/
projektleder

Musikere/ 
ensemble/orkester

Ekstern scene, festival 
el. kulturinstitution

▶  2 Workshoppens parter
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gængse opdelinger klassisk/rytmisk. Den 
primære forudsætning er musikalsk nysgerrig-
hed, åbenhed og legelyst.

Aldersmæssigt tilrettelægges workshop-
pen for elever fra 6.- 7. klasse og til gymnasialt 
niveau. Der sigtes efter en aldersspredning på 
maksimum 5 år. Antallet af elever kan variere 
fra 12-15 til et maksimum på 45-50. En god 
balance mellem drenge/piger signalerer, at 
det er historie, at komponisten primært var en 
mand!

KOMPONISTERNE
De medvirkende komponister er konservato-
rieuddannede eller konservatoriestuderende. 
Fælles for dem er både erfaring og lyst til 
kompositionsundervisning i en pædagogisk 
sammenhæng. De tilknyttes hver især en 
gruppe på 4-5 elever og deres vigtigste 
funktion er at vejlede eleverne i gruppearbej-
derne omkring kompositionsprocessen. Da 
workshoppens røde tråd er den skabende 
musikalske proces, er denne vejlederrolle helt 
central og denne skal forvaltes med ét for 
øje: at det er elevernes skaberkraft, tanker og 
idéer, der er i centrum for vejledningen - ikke 
komponisternes! Eleverne skal have fuldt ejer-
skab til den musik, de selv skaber og spiller. 

MUSIKERNE/ENSEMBLERNE
Når selve kompositionen har fundet sin form, 
handler næste skridt om sceneoptræden, og 
om hvordan eleverne får deres musikalske 
intentioner udover rampen med overbevisning. 
Til dette får grupperne besøg af én eller flere 
professionelle musikere. Dette kan være soli-
ster eller mindre ensembler som er gode til at 

kommunikere i en pædagogisk sammenhæng 
og med målgruppen.

Musikerne afholder en minikoncert/
masterclass i løbet af workshoppen, 
der udover at inspirere, også har en 
musikalsk sammenhæng med den kompo-
sitoriske opgave, eleverne arbejder med. 

EKSTERN SCENE, FESTIVAL ELLER 
KULTURINSTITUTION
Ved at samarbejde med fx det lokale kunstmu-
seum, kulturinstitution, en relevant musikfesti-
val el.lign., kan der på flere måder bogstaveligt 
talt åbnes døre og ører til spændende mulig-
heder for deltagerne, og for institutionerne 
imellem og ikke mindst for workshoppens 
faglige vinkel og indhold. 

Det fysiske møde med andre kunstformer 
kan være til stor inspiration for de musikalske 
idéer og skaber også en bevidsthed om 
parallelle arbejdsprocesser, tankegange og 
begrebsverdener de forskellige kunstarter 
i mellem – så som farvelære/klangfarver, 
penselstrøg/artikulation, figurer/motiver, 
udtryksform/gestik mv. 

Dertil kommer den opførelsesmæssige 
side. Eleverne skal smage lidt på det at 
producere og være en del af en professionel 
koncert. 

▶  3DEL 1 – FRA IDÉ TIL PRAKSIS
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Vejledningens balancekunst
KOMPONISTEN I GRUPPE- 
UNDERVISNINGEN SKAL:

 primært være en slags fødselshjælper 
for elevernes egne idéer, således at det 
bliver elevernes musik, der klinger - og ikke 
vejlederens.

 hjælpe eleverne til at blive bevidste om de 
valg de træffer og inspirere til at ’tænke 
som komponister’. 

 sørge for at alle i gruppen er bevidste om at 
udfordre vanetænkning og ’det man plejer’. 
Dette gælder ikke mindst fx ved koblingen 
klassiske/rytmiske elever, hvor man skal 
tænke i nye helheder. 

 holde kort snor i selve processens 
grundforudsætning og opgave; at eleverne 
fastholder fælles pejlemærke/fokus i 
gruppearbejdet og på de idéer, de har valgt 
at arbejde med. 

 lade gruppen have tider med ’arbejdsro’ 
(dvs. forlade lokalet), hvor de arbejder 
selvstændigt - gerne med en specifik 
delopgave.

 stimulere og agere på dynamikken i grup-
pearbejdet og animere til, at alle i gruppen 
byder ind - ikke mindst dem, der ikke taler 
højest.

 byde ind med en alternativ (musikalsk 
eller relevant) aktivitet, hvis gruppen er 
udfordret af et kreativt blindspor, faldende 
koncentration el.lign. - noget, der kan føre 
dem tilbage til processen med fornyet 
energi.

 hjælpe med at visualisere idéerne/forløbet 
i en grafisk form som samlingspunkt/fælles 

reference for elevernes arbejde (gerne på 
tavle/smartboard) og undervise eleverne i 
hvordan de selv kan gøre det.

 følge op på at musikken memoreres af 
eleverne gennem de symboler, tegn og 
grafik, som de selv definerer betydningen 
af – og af noder i det omfang, hvor det er 
relevant.

 ikke spare på skulderklap og ’thumbs up’ 
for elevernes gode idéer og indspil og 
bidrage til, at alle oplever en åben, positiv 
og konstruktiv arbejdsproces. 

MUSIKEREN I GRUPPE- 
UNDERVISNINGEN SKAL:

 fokusere på det rent fremføringsmæssige 
og ikke de kompositoriske beslutninger.

 lytte til elevernes musikalske intentioner og 
vejlede med disse som pejlemærker.

 bevidstgøre eleverne om deres instrumen-
tale rolle i den musikalske sammenhæng og 
animere til, at de udnytter instrumenternes 
muligheder og udtryk med overbevisning. 

 lade elevernes møde med udtryksmæs-
sige/instrumentale udfordringer foregå i 
en åben, konstruktiv og positiv atmosfære 
med spilleglæden i fokus.

 arbejde med hvordan kropssproget 
påvirker det samlede udtryk og inspirere 
til at optræde med frihed og autoritet i en 
koncentreret koncertsituation. 

 gøre eleverne bevidste om hvordan man 
skaber et samlet og fokuseret udtryk af 
stykket.

▶  4 Vejledningens balancekunst
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 introducere til sceniske virkemidler, 
rumlige muligheder og opstillinger, hvor 
dette kunne underbygge de musikalske 
idéer og udtryk.  

 arbejde hen imod en gennemført præ-
sentation af stykket - enten for at blive 
fremført i plenum eller ved selve afslut-
ningskoncerten.

 holde muligheden åben for, hvis eleverne 
ønsker at spille med en professionel, 
at eleverne tildeler musikeren en rolle i 
gruppen/musikken som en del af deres 
egne kompositoriske beslutninger.

▶  5DEL 1 – FRA IDÉ TIL PRAKSIS
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DEN KREATIVE 
VINKEL

DEL 2
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Som ringe i vandet
Elever fra Esbjerg Musikskole, Haderslev 
Musikskole og Varde Musik – og Billedskole 
sætter eksisterende musik i nyt lys

KONCEPT
Nye musikalske sammenhænge: hvad sker 
der, når man griber fat i en eksisterende musik, 
sætter den i nyt lys og komponerer med den til 
et nyt musikalsk udtryk?

KOMPOSITIONSOPGAVE I GRUPPER
Efter at have hørt uddrag af Franz Schuberts 
Oktet i F-dur (1824) og hvordan tyske sam-
tids-komponist Jörg Widmann har ladet sig 
inspirere af værket, skal eleverne komponere 
deres egen sats, hvor udvalgte motiver fra 
Schuberts værk – ligesom hos Widmann – 
indgår i den kreative proces.

Hver sats skal samtidig være en del af en 
fælles overordnet tematik, hvor stikordet er 
vand i forskellig form. Med havets horisont lige 
udenfor workshoppens dør i Esbjerg, bliver det 
også et eksempel på hvordan man kan integre-
re lokale forhold som en ekstra dimension og 
inspiration til den kreative vinkel.   

Med frit udvalgte Schubert-motiver kom-
ponerer de 4 grupper hver deres stykke, som 
tilsammen afspejler en musikalsk vandring fra 
is, afsmeltning, vand til fordampning. Hvordan 
klinger motiver og det musikalske forløb i en 
sats, hvor musikken ’er frosset til is’, ’er ved at 
smelte’, ’er flydende’ eller endelig ’fordamper’? 
Er der særlige elementer, klange, instrumentale 

muligheder og effekter, der kan være med til at 
understrege de musikalske idéer? 

DE 4 GRUPPER
1 – Is
Instr.: rytm. sang 1-2, fløjte 1-2, trombone, 
trommer
2 – Afsmeltning
Instr.: sang 1-2, blokfløjte, violin, guitar, 
cello
3 – Vand
Instr.: violin, rytm. saxofon, el.-guitar, cello, 
trommer
4 – Fordampning
Instr.: blokfløjte, trompet, rytm. saxofon, 
violin, klaver 

INSPIRATION I PLENUM

 Vejlederne (komponisterne) præsenterer 
kort deres egen musik, musikalske ståsteder 
og kompositoriske tilgange gennem små 
lydklip og anekdoter (ca. 5 minutter hver), 
der viser hvordan de arbejder med begrebet 
musikalsk inspiration på forskellig vis. 

 I øvelse nr. 3 og 4 – VI SÆTTER ØRE TIL 
KANONEN – får vi et fokus på dynamikkens 
spændvidde (fra pianissimo til fortissimo) 
og på klangfarvernes muligheder (fra det sul 
ponticello til sul tasto), som en optakt til at 
arbejde musikalsk med is- og vand-tematik.  

 Værket SOLERO (øvelse nr. 10) spilles tutti 
af alle deltagerne, hvor man får illustreret 

▶  7DEL 2 – DEN KREATIVE VINKEL
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TEMA FRA OKTET, 2. SATS

Franz Shubert (1797-1828)
      Tema original

      Tema vendt på hovedet (omvending)
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hvordan en gammel melodi (’Se, nu stiger 
solen’) kan forvandles i en ny kontekst, 
hvordan instrumentationen kan udnyttes 
og hvordan man kan lade idéer fra et 
ikonisk værk i musikhistorien; Bolero af 
Ravel, udfolde sig i en ny sammenhæng.

 Masterclass med Esbjerg Ensemble, der 
spiller uddrag og demonstrerer sammen-

hænge mellem de to oktetter (Schubert og 
Widmann) eleverne har som reference og 
fortæller om livet som udøvende musikere 
og det, at samarbejde med nulevende 
komponister. 

Franz Schubert (1797-1828) var en melodiens mester – 
en datidens song-writer med over 600 lieder (sange) på 
værklisten. Her er temaet fra den langsomme sats i Oktet, 
hvorfra eleverne frit henter motiver og fragmenter til at 
bygge videre med - også med mulighed for at anvende 
’tone-klodser’, hvor melodien er vendt på hovedet, som vist 
på linjen nedenunder.

▶  9DEL 2 – DEN KREATIVE VINKEL
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Musikken tager en drejning
Elever fra Faaborg-Midtfyns Musikskole og 
Nordfyns Musikskole eksperimenter med 
musikalske perspektiver og retninger 

KONCEPT
’Fænomenal’ musik: hvordan kan fysiske fæno-
mener som spejlinger, gentagelser og cyklusser 
- med inspiration fra Max Eschers verden - danne 
udgangspunkt for musikalske forløb?

KOMPOSITIONSOPGAVE I GRUPPER
Med Max Eschers berømte tegninger som 
fantasiens igangsætter, skal de 3 grupper 
komponere et stykke musik ud fra hver deres 
tegning, hvor de cykliske elementer, optiske 
bedrag og narrative associationer indgår i de 
kreative overvejelser, når der skal omsættes til 
et selvstændig stykke musik. 

Den fysiske dimension og det legende 
element understreges også af, at tonerækken 
E-Es-C-H-E-r skal indgå som del af materialet 
i den skabende proces. Det sidste bogstav/
tone - R - defineres som random: her vælger 
holdene en tone frit efter eget ønske. Ligesom 
komponister i tidligere tider har fornøjet sig 
med tilsvarende materiale - og her ikke mindst 
med reference til Eschers tvetydige perspek-
tiver - kan tonerækken benyttes både forlæns, 
baglæns, op-ned eller op-ned baglæns!

DE 3 GRUPPER
1 – Reptiles
Instr.: violin, blokfløjte, cello, klaver 

2 – Drawing hands
Instr.: blokfløjte, violin, klaver 1-2
3 – Waterfall 
Instr.: blokfløjte, el.-guitar, cello, klaver

INSPIRATION I PLENUM

 De 3 vejledere får en real-time opgave 
foran eleverne: i løbet af 10-15 minutter 
demonstrerer de en gruppeproces, hvor 
de på slap line agerer ’kompositionshold’. 
De diskuterer, afprøver tilgange og til sidst 
frembringer et lille musikstykke improvise-
ret på baggrund af en egen Escher-tegning.

 To hula-hop-ringe af forskellige størrelse 
og to frivillige elever er gode til at få smilet 
og den gode stemning frem – og ikke 
mindst til at illustrere hvordan forskellige 
cirkler/cyklusser kan forholde sig til hinan-
den. Øvelse 7 og 8 – PÅ BØLGELÆNGDE 
– demonstrerer hvordan man kan skabe 
musikalske helheder med elementer, der er 
i forskellige cykliske bevægelser samtidig.

 Øvelse 5 og 6 – DET VISUELLE RYTME-
PARTITUR – øves og giver indblik i hvordan 
rytmiske forløb kan skabes, sættes i 
system og benyttes som mønstre, der kan 
løbe i hver sin retning; dvs. både forlæns og 
baglæns.

 Blokfløjtenist og performance musiker Mo-
nica Schmidt Andersen afholder master-
class i at formidle en musikalsk fortælling; 
hvordan udnyttes scenen, instrumentet og 
kropssproget til at skabe en særlig musi-
kalsk helhed og koncertoplevelse?

▶  10 Vejledningens balancekunst
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Waterfall, Max Escher (1961)

Drawing hands, Max Escher (1948)

Reptiles, Max Escher, (1943)
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E – Es – C – H – E – (R)

Original

Omvending (inversion)

Baglæns/omvending (retrograd inversion)

Random 
(valgfri)

Random 
(valgfri)

Random 
(valgfri)

Random 
(valgfri)

Baglæns (retrograd)

Som en særlig hilsen til Max Escher (1898 -1972) 
benyttes hans efternavn som tonemateriale til 
kompositionerne. Den sidste bogstav R står her for 
’random’ og vælges frit af elevgrupperne selv.

Ligesom Eschers optiske bedrag leger med 
perspektiverne benyttes tonerne både forlæns, baglæns 
og på hovedet.

Der er lang tradition for denne tilgang til et musikalsk 
materiale. Mest kendt er nok motivet B A C H, som 
Johann Sebastian Bach selv benyttede fx i værket Die 
Kunst Der Fuge og som også har været flittigt benyttet af 
komponister senere i musikhistorien. 

Et defineret tonemateriale kan være en god 
igangsætter i gruppearbejdet og frisætte fantasien til de 
mange øvrige valg og fravalg i processen mod musikkens 
endelige udtryk.

New Music Days_3.indd   16New Music Days_3.indd   16 06/07/2020   17.1206/07/2020   17.12



Vi sætter lyd på kunsten
Elever fra Randers Musikskole sætter toner 
til kunstværker på et kunstmuseum

KONCEPT
Billeder i lyd: hvordan klinger værkerne på et 
kunstmuseum, når de får lyd, toner og klange - 
og hvordan skabes et samlet musikalsk forløb 
med museet som scene? 

KOMPOSITIONSOPGAVE  
I GRUPPER
Efter at være blevet introduceret til museets 
værker skal musik, klange og lyd komponeres 
til at indgå som del af et andet kunstnerisk 
udtryk. Hvert hold forholder sig til hvert deres 
kunstværk og det rum det befinder sig i, og 
lader sig inspirere til den musikalske tilgang fra 
farver, motiver, udtryk og historik. 

Med i overvejelserne er også hvordan der 
kan dannes et musikalsk med- eller modspil, 
og hvordan selve rummets muligheder kan 
udnyttes til klanglige udfoldelser. 

Alle 4 kompositioner danner tilsammen en 
helhed som en musikalsk museumsvandring, 
hvor vi i tråd med udstillingens kronologi 
bevæger os fra samtid til guldalder.

DE 4 GRUPPER
1 – UFO
Instr.: el.-guitar, keyboard, bas
2 – Det tabte land
Instr.: violin, althorn, vibrafon (spillet af  
klaver-elev)

3 – Cobra
Instr.: klarinet, trompet, bas, trommesæt
4 – Guldalder
Instr.: sang, klarinet, klaver 1-2

INSPIRATION I PLENUM

 Museumsbesøg og omvisning på Randers 
Kunstmuseum med museets inspektør, 
der introducerer til værkerne, rummene og 
mulighederne på stedet. Eleverne diskute-
rer hvilke værker, der havde en særlig appel 
og pejler sig ind på de specifikke værker og 
rum, der skal arbejdes med.  

 Fra lyd til billede: klange, dynamikker og 
gestiske bevægelser på klaveret sætter 
diskussion i gang. Hvad ‘ser’ vi, når vi hører 
forskellige klanglige udtryk? 

 Elever spiller et stykke (helt eller i uddrag): 
hvad ‘ser’ vi og hvilket narrativ danner 
det hos den, der lytter? Og hvad er det 
i musikken, der gør, at man hører det på 
en særlig måde – og som ofte varierer fra 
person til person? 

 Fra billede til lyd: Øvelse 5 og 6 – DET 
VISUELLE PARTITUR – illustrerer hvordan 
et visuelt udgangspunkt oversættes til 
rytmiske figurer. 

 Hvordan kan man oversætte form og farver 
til klange? Eleverne benytter klaveret og 
skiftes til at gi forskellige bud på, hvordan 
de fortolker lyden af de respektive farver 
ved at improvisere og benytte klaviaturet 
‘som lærred’. Og kan man høre forskel på 
en cirkel, en streg, en prik og en firkant? 

▶  13DEL 2 – DEN KREATIVE VINKEL
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De andre forsøger at gætte hvad, der bliver 
spillet og fortolkninger diskuteres!  

 Musikervejleder og fløjtenist Marie 
Sønderskov afholder masterclass og 
demonstrerer, hvordan korte improviserede 
forløb kan klinge på baggrund af tematikker 
som eleverne foreslår; fx farver, følelser, 
sindstilstande, naturen, vejrfænomener mv.

Efter et indledende besøg på museet og drøftelser 
med eleverne, blev ovenstående 4 værker/rum 
valgt med museets flygel placeret i det store 
Guldalderrum. Hvilke toner og klange venter disse 
omgivelser på?

▶  14 Vi sætter lyd på kunsten
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Marie Sønderskov improviserer over 
William Scharffs billede ‘Kvinder 
på stranden’ (1932) som en del af 
publikums musikalske vandring på 
museumskoncerten. 

Fuld udblæsning på guitarens 
effektbokse, svævende 
keyboardklange og mørke 
bastoner ved Anders Brinchs 
store maleri UFO Sunset (2007) 
var første stop på turen.

▶  15DEL 2 – DEN KREATIVE VINKEL
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COBRA-rummets farver, former 
og udtryk inspirerede eleverne til 
kraftfulde rytmer og melodier.

Vi sætter lyd på kunsten▶  16
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Elevtrio med althorn, violin og 
vibrafon (spillet af klaverelev) 
skabte en særlig stemning i 
rummet med Poul Anker Bechs 
trilogi ’Det tabte land’ (2003-
2005), efter at Marie Sønderskov 
(t.h.) havde ført publikum derhen 
med sit vandrende fløjtespil og 
improvisationer over UFO-
musikken lige inden. 

▶  17DEL 2 – DEN KREATIVE VINKEL

Guldalder-rummet blev omsat til en musikalsk 
dramatisering, hvor statuerne fik liv, lyd og klan-
ge med sang, klarinet og 4-hændigt klaver - og 
sølvpapir på gulvet.
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PLENUM- 
AKTIVITETER

DEL 3
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Pædagogiske direkte anvendelige 
metoder – 10 øvelser
1.  HILSE PÅ-RUNDE

 Alle er placeret frit ude på gulvet.
 Ved at bevæge sig rundt i lokalet skal alle 

håndhilse med alle og præsentere sig for 
hinanden med fx navn, instrument, og hvor 
længe man har spillet.

 Man må ikke give slip på hånden til den 
person, man hilser på, før man har grebet 
en ny person med den anden hånd, - dvs. 
man skal have begge hænder i gang på 
samme tid.

 I en uafbrudt kæde, der løber på kryds 
og tværs, forsøger man at komme så vidt 
rundt i lokalet som muligt, der summer af 
stemmer.

 Udnyt øvelsen til et klangligt eksperiment: 
prøv det hele igen hvor de instrueres i, at 
man i løbet af 1-2 minutter gradvist skal 
gå fra at hviske til at råbe sine hilsener. 
Resultatet er workshoppens første ‘fælles-
komposition’, hvor dynamik som begreb er i 
spil i et fælles stort crescendo, som samler 
alle på en underholdende måde.

2. FÆLLES FABEL: ‘JA, OG…’
For at få en hurtig opstart i fantasiens univers 
og på kreativt samarbejde, kan man lave en 
kæde-fortælling, hvor alle bidrager med et 
fragment til en fælles fabel/historie.

 Alle står i en cirkel på gulvet. 
 Én person indleder med en begyndelse på 

en fortælling efter egen fri fantasi – formu-

leret i én sætning. Fx ‘Jeg så noget vildt 
mærkeligt på vej til workshoppen i dag’.

 Næste deltager i cirklen i urets retning 
tager straks over, ved at sige Ja, og… – 
for derefter (uden tænkepause) at føre 
historien videre med én enkelt sætning.

 Historien fortsætter videre i cirklen, hvor 
alle begynder med at bekræfte historien 
fra sidemanden med et ‘Ja, og…’, indtil 
den lander hos sidstemand, og historien 
har taget mange overraskende drejninger. 
Ved begrænset antal deltagere kan den 
fortsætte med en ekstra runde.

3. VI SÆTTER ØRET TIL KANONEN (1)
Vi lader kanonen med klap- og SHH-lyde og 
lytter os ind i kánonøvelser, hvor lydhørhed, 
timing, musikalske begreber og fællesantenner 
stimuleres med enkle midler.  

 Alle står i en cirkel på gulvet. 
 I urets retning sendes et enkelt klap med 

hænderne fra deltager til deltager.
 Overgangene mellem de enkelte klap skal 

være så hurtige, at de nærmest er simultane 
og danner en helt tæt og uafbrudt lydbølge 
hele vejen rundt; man skal derfor være 
meget årvågen i sammenhængen!

 Lad bevægelsen køre i et kontinuum i flere 
omgange, så effekten af denne lynkanon 
både øves og strækkes i tid. 

 Forsøg derefter en runde hvor alle klapper 
meget kraftigt, dernæst en runde hvor alle 

▶  19DEL 3 – PLENUMAKTIVITETER
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klapper svagt (men stadigt hurtigt!) og få en 
snak om dynamik/dynamiske terminologier.

 Næste skridt: et fælles crescendo/ 
diminuendo.

 Deltageren, der står diametralt modsat den, 
der starter, udpeges som det dynamiske 
højdepunkt i kæden.

 Klap en runde, der starter svagt og gradvist 
stiger i styrke mod det kraftige midtpunkt i 
den modsatte side – for derefter gradvist at 
aftage i styrke hen imod udgangspunktet 
igen. Forsøges til man får øvet og oplever 
en overbevisende dynamisk effekt.

(kla)p ff (kla)p

 Øvelsen kan udbygges med, at den dynami-
ske udvikling understreges af måden man 
klapper på: pp = kun fingrene mod hinan-
den/ff = hule håndflader mod hinanden. 
Klappes med gradvise overgange. Her kan 
begreber som klangfarver (sul ponticello – 
det ‘skarpe’/sul tasto – det ‘bløde’) bevidst-
gøres og refereres til instrumenternes 
muligheder.

4. VI SÆTTER ØRET TIL KANONEN (2)
 Ny klang/lyd introduceres: SHH! 
 Tys kraftigt på sidemakkeren til venstre 

med en hurtig hovedbevægelse imod 
vedkommende. 

 Øves efter samme princip som ovenfor: 
send lyden lynhurtigt i kanon fra deltager til 
deltager i urets retning.

 For at skærpe interaktionen skal 1.-del og 
2.-del af øvelsen nu sættes sammen til en 
dobbeltkanon.

 Sæt klappe-kanonen ovenfor i gang.

 Når denne er nået halvvejs rundt i cirklen, 
igangsættes SSH!-lyden efter samme 
mønster – dvs. der bliver nu to på hinanden 
efterfølgende lyde i gang på samme tid.

 Forsøg også en variation af øvelsen, hvor 
lyd nr. 2 sendes i modsat retning (mod uret), 
så klappe- og SHH-lyden krydser hinanden 
i den cirkulære bevægelse.

 Lad lyderne gå flere runder, så effekten 
bliver øvet, og eleverne oplever, hvordan to 
samtidige elementer skaber en musikalsk 
dynamik.

 Eleverne kan her introduceres til element- 
lære; hvordan musik ofte bygges op af flere 
lag/elementer (melodik, harmonik, rytmik 
mv.).

 Hvis man er mange nok (+30), kan man 
også prøve med et tredje element/lyd, som 
deltagerne selv vælger og hvor lydene 
sendes afsted (i samme retning) når de er 
kommet 1/3 rundt i cirklen.

5. DET VISUELLE RYTME-PARTITUR (1)
På en effektiv og praktisk måde kan man skabe 
og klappe komplicerede rytmemønstre og 
samtidigt få indblik i, hvordan man som kompo-
nist systematisk og lavpraktisk kan arbejde 
med konkrete kompositions-strategier.

 Eleverne sidder på stole (eller står) i 
rundkreds.

 Demonstrer for eleverne: klap jævne 
8.-dels slag/8.-dels pause svarende til antal 
deltagere i cirklen (inkl. dig selv). Se ill.

 Uden at afsløre hvor slagene (og antallet) 
kommer fra, diskuteres det, om dette var 
en rytme – eller om det snarere var tale om 
pulseringer?

Pædagogisk direkte anvendelige metoder – 10 øvelser▶  20
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 Bed 3-4 tilfældige elever rundt i cirklen om 
at rejse sig (eller træde et skridt frem, hvis 
de står op).

 I urets retning klappes der så igen: nu klap-
pes der 2 sammenhængende 8.-dele for 
hver deltager i de nye positioner. Start hele 
tiden med dig selv og vær diskret med ikke 
at afsløre hvordan rytmen ‘læses’. Vigtigt: 
8.-dels-pause skal bibeholdes mellem 
personerne i kæden, hvorfor der nu opstår 
betoningsforskydninger. Se ill. nedenunder.

 Diskuter hvad der nu skete og hvorfor 
det nu er tale om en defineret rytme. Og 
hvor den kom fra? Hvis de ikke gennem-
skuer sammenhængen til rundkredsen, 
gentag forløbet og markér tydeligere med 
kropssproget, at klappene stammer fra 
elevernes egen opstilling.

 Alle klapper nu rytmen i fællesskab ved at 
følge cirklen som visuelt partitur.

 For at udvide mønsteret kan tre 8.-dele 
også anvendes som rytmefigur (stadigt lige 
8.-dele – ikke som trioler) og som markeres 
ved at man fx stiller sig op på selve stolen.

 Eleverne kan derefter skiftes til at selv 
udpege hvem, der skal sidde, stå op eller 
helt op på stolen og dermed skabe sine 
egne rytmer, som kan prøves i fællesskab. 

 12 personer i rundkredsen = 12 lige 
pulsslag – én for hver person. Hele øvelsen 
foregår i urets retning:

I dette eksempel har person nr. 3, 5, 10 og 11 
rejst sig fra stolen og klappes som to 8.-dele. 
Person nr. 8 står op på selve stolen og klappes 
som tre 8.-dele. Bemærk at 8.-dels-pausen 
stadig gælder mellem alle i kæden:

6.  DET VISUELLE PARTITUR (2)
 Demonstrer hvordan det lyder, når man 

klapper partituret (elevernes opstilling) 
modsat vej: start samme sted, nu mod 
urets retning. Hvordan lyder det?

 Eleverne klapper opstillingen baglæns  
(= retrograd), og hører lidt om spejlvendin-
ger af rytmer og melodier som en del af 
den kompositoriske værktøjskasse. 

 Næste udfordring er at sætte begge versio-
ner – original og retrograd – sammen. 

 Den ene halvdel får til opgave at klappe 
opstillingen baglæns (mod urets retning), 
mens den anden halvdel skal gøre det 
forlæns (med urets retning). Øv et par 
gange hver især.

 Begge halvdele/versioner klappes nu 
samtidigt – dvs. starter med fælles ud-
gangspunkt og går ud i hver sin retning.

 Prøv det nogle gange så eleverne oplever, 
hvordan de rytmiske mønstre fletter sig ind 
i hinanden. 

 Kommentér hvordan (enkle) principper 
som dette kan resultere et levende 
lydbillede.  

▶  21DEL 3 – PLENUMAKTIVITETER
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 Efter denne indsats må alle gerne klappe 
sig selv på skulderen!

7. PÅ BØLGELÆNGDE (1)
Her illustreres samtidigheder af musikalske 
elementer og hvordan musikkens små og store 
tandhjul skaber nye helheder og hvor begre-
bet ‘bølgelængder’ er på dagsordenen - både 
musikalsk og socialt!

 Der skal bruges 2 hulahop-ringe – én stor 
og én lille (med så stor forskel som muligt).

 To frivillige elever kommer frem på gulvet 
og får hver deres hulahopring.

 Frem med stopuret: lad dem ’hulahoppe’ 
samtidig i ½ minut.

 Hver halvdel af ’publikum’ følger og tæller 
(tavst) antal omdrejninger, hver elev opnår.

 Diskuter hvorfor der er forskel på antal 
omdrejninger (som forhåbentligt skyldtes 
ringenes størrelse og ikke hulahop- 
evnerne!) 

 Kommentér hvordan repeterende elemen-
ter (også med forskellige længder) kan arte 
sig i en musikalsk sammenhæng – fx med 
eksempler fra fx 1300-tallets isorytmik, 
amerikansk minimalisme, ostinater i jazzen, 
popsange mv.

8. PÅ BØLGELÆNGDE (2)
 Ovenstående kan illustreres med lyd/

klap, hvor hulahopringenes to størrelser 
modsvares i to forskellige rytmelængder. 

 To enkle rytmer præsenteres: her et eks. 
med én i 3/4 takt (‘den lille hulahopring’) og 
den anden i 4/4 takt (‘den store hulahop-
ring’):

 Klap rytmerne i plenum; den ene rytme 
med hule håndflader mod hinanden (dyb 
lyd) og den anden med ‘normal’ klapning 
(skarpere lyd). Evt. benyt tekst afhængigt af 
elevernes niveau.

 Del deltagerne op i to lige store hold, der 
får tildelt hver deres taktart/bølgelængde.

 Sæt 3/4-rytmen i gang og indfør 4/4- 
rytmen oveni, så begge rytmer kører i ring 
samtidigt indtil et håndfast (!) og stabilt 
rytmemønster er etableret. 

 Bed eleverne beskrive hvordan de to 
rytmiske spor komplementerer/udfylder 
hinanden til en ny helhed.

 Diskutér hvordan (og hvornår) de to takt-
arter matematisk ‘går op’ når de forløber 
parallelt som her (dvs. rammer samme 
1-slag). 

 Prøv dernæst at klappe en 5 mod 3-takt 
på en enkel måde: den ene halvdel klapper 
5 lige slag og den anden halvdel klapper 
3 (samme tempo i ca. 30 sek.). Alle 1-slag 
betones kraftigt ved at man samtidigt råber 
et HEY! 

 Oplev og diskutér hvordan betoningerne 
flytter sig i forhold til hinanden.

 Denne øvelse kan til sidst suppleres med 
dynamik (fx et crescendo) og tempo (fx 
et accelerando), hvor flere musikalske 
parametre i spil giver en afslutning med fart 
over feltet!
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9. AKTIVITETER, ‘DER SPILLER’ (1)
Når plenumsituationen føles mere komforta-
bel, kan elevers mulighed for at præsentere 
sig på instrumentet kombineres med at sætte 
ord på musikalsk udtryksform, fortolkning og 
oplevelse.

 Præsenteret som en helt uformel øvelse, 
træder en eller flere elever frem for at spille 
et stykke fra deres repertoire (helt eller 
delvist).

 Inden eleven går i gang, kan man løsne 
lidt op og have et kort ‘mini-interview’ om 
elevens gang i musikskolen og lidt om 
selve instrumentet - gerne med et par 
anekdoter, dets historiske sammenhæng 
o.lign.

 Efter fremførelsen (og det positive bifald!) 
indledes en fælles dialog om den musikal-
ske oplevelse, der også inddrager eleven 
selv og egne opfattelser (og som derfor 
bliver ‘på scenen’ imens).

 En gættekonkurrence omkring stykkets 
komponist og årstal appellerer til fantasi, 
nysgerrighed – og underholdningen!

 Diskutér om musikken frembragte bestem-
te associationer, billeder, fortællinger eller 
stemninger og hør de forskellige bud. Og 
ikke mindst: hvorfor man oplevede det 
sådan, og hvad der var i/med musikken, der 
gav den specifikke oplevelse. Kom så vidt 
rundt blandt eleverne som muligt.

 Og endelig: vend perspektivet om til  
komponist-vinklen – workshoppens 
tematik. Hvordan har komponisten arbejdet 
med fx melodi, rytme og form helt specifikt. 
Af det vi har hørt; er der noget vi kan tage 
med os i det videre workshopforløb?

10. AKTIVITETER, ‘DER SPILLER’ (2)
SOLERO er et fællesværk, der effektivt sætter 
lyd på både sammenspil, fællesskab og kom-
positionslære. Gennem et åbent 6-stemmigt 
spillepartitur på kun 2 sider oplever eleverne 
på tværs af instrumenter, niveauer og genrer 
(klassisk/rytmisk) et real-time aktiverende 
undervisningsforløb; musikhistorie, kompositi-
onsprincipper, dynamik, klang, instrumentation 
og direktion er på dagsorden som en del af 
stykkets indstudering. Stykkets spilletid er 
3-10 min.

 Kan gennemføres med et minimum på 
ca. 15 elever og opefter fordelt på instru-
menter, der tilsammen dækker et alsidigt 
toneomfang (til melodi, akkompagnement, 
bas og rytme). 

 Spille-partitur i alle relevante transpositi-
oner/nøgler og metodisk vejledning kan 
rekvireres fra Musik & Ungdom.

▶  23DEL 3 – PLENUMAKTIVITETER
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SOLERO
for ad lib. orkester
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SOLERO (for ad. lib. orkester) af Østen  
Mikal Ore. Partitur i særlige nøgler/
transpositioner kan downloades fra  
www.edition-S.dk.
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