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BEMÆRK: PRÆSENTATIONS-APP
TIL MOBIL/PC/MAC/TABLET
Materialet indeholder en web-app i smart
phone-format, der præsenterer Box Office og deres musik. Kan åbnes på de
fleste digitale platforme. Find den her:

musik.lms.dk/box-office.asp

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
MUSIK

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Fælles Mål
MUSIK

(4.-6. KLASSE)

KOMPETENCEOMRÅDE
1. Musikforståelse (efter 6. klasse)
2. Musikalsk skaben (efter 6. klasse)

Kompetencemål
flerårige læringsmål
Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål
Læringsmål
for undervisningsforløb

KOMPETENCEMÅL
1. Eleven kan lytte til og udtrykke sig varieret om
musik fra forskelige genrer, kulturer og perioder
2. Eleven kan arrangere og komponere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Musikoplevelse
Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige
genrer

Eleven har viden om sammenhæng mellem genrer og
lytteradfærd

Arrangement (fase 1)
Eleven kan arrangere musik
Eleven har viden om
udfra eksperimenter og egne
arrangementsteknikker
idéer

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1.
2.
3.
4.

Jeg har viden om de basale teknikker indenfor beatboxing
Jeg har viden om historien bag Beatboxing
Jeg kan skabe musik med rytmer
Jeg kan skabe musik med mine egne ideer.

BEMÆRK
Ovenstående Fælles Mål er eksemplariske og dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld er opgaverne i
undervisningsmaterialet enkle at justere i sværhedsgrad og kan tilpasses alle klassetrin i pågældende målgruppe. De udvalgte målpar er
med andre ord ikke udtømmende for materialets relevans.
BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Sådan bruges materialet
1. OBL. LYN-INTRODUKTION

MUSIK

Varighed:

10 min

FORBERED ELEVERNE PÅ AT DE SKAL TIL KONCERT MED TO AF EUROPAS BEDSTE 		
BEATBOXERE
Fortæl eleverne om BOX OFFICE-koncerten, og afspil gruppens lille videohilsen til eleverne (se s. 6). Udlever
link til duoens mobil-app, hvor eleverne kan høre mere om gruppen og bl.a. lære at beatboxe på egen hånd.
1. Vi præsenterer...BOX OFFICE (præsentation m. videohilsen)
2. Box Office’s Mobil-app (se s. 10-11)

2. UNDERVISNINGSFORLØB

MUSIK

Varighed:

45 min

FORTÆL OM BAGGRUNDEN FOR BEATBOXING, OG LÆR AT BEATBOXE PÅ 10 MINUTTER!
Vha. den korte baggrundstekst på s. 7-8 fortæller læreren lidt om beatboxingens historie (kan evt. udleveres
som selvlæsning i de ældste klasser). Derefter øver klassen i fællesskab grundteknikkerne i beatboxing vha.
de to video-instruktioner (se s. 9). Bagefter øves videre i mindre grupper, og eleverne kan også prøve at finde
på nye rytmer og lyde. Til sidst udleveres linket til gruppens mobil-app, så eleverne dels kan høre lidt mere
om gruppen, dels øve videre på beatboxing (de to instruktionsvideoer er nemlig også med i app’en).
1. En kort introduktion til...Human Beatboxing (baggrundsartikel, s. 7-8)
2. Lær beatboxing på 10 minutter! (øvelsesark, s. 9)
3. Box Office’s mobil-app (se s. 10-11)

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Vi præsenterer.....BOX OFFICE!

Den prisvindende franske beatbox duo Box Office kommer snart på jeres skole og præsenterer deres topmusikalske og helt unikke koncertoplevelse for eleverne. Med blot to mikrofoner,
to stemmer, et lydanlæg og en klarinet åbner de to musikere døren til et ekvilibristisk rytme- og
klangunivers, der blander hip-hoppens beatbox med jazzens avancerede og improviserende
tilgang. Og alt muligt andet! Box Office blev dannet i 2010 og vandt allerede året efter det
franske mesterskab i human beatboxing, og siden har duoen spillet hundredvis koncerter og
videreudviklet deres helt særlige originale stil. Med lynhurtige beatbox dueller, komplicerede
fælles rytmegrooves og deres helt unikke kombination af mundrytmer og klarinet (!) inviterer de
to virtuose musikere eleverne med på en fælles rejse ind i duoens vildtvoksende og mangefacetterede, ordløse musikalske univers.
Robin Cavailles - human beatbox, loopstation
Julien Stella - human beatbox, klarinet/basklarinet

HER KAN DU HILSE PÅ ROBIN & JULIEN FRA BOX OFFICE:
				Se video-præsentation her

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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En kort introduktion til....

HUMAN
BEATBOXING
Human beatboxing går helt enkelt ud på at lave trommesættets rytmer og lyde udelukkende vha. munden.
De dygtigste beatboxere blander trommelydene med
en masse andre instrumentlyde (fx synth-lyde, scratchlyde, basfigurer osv.) – og resultatet er overvældende! At
bruge sin stemme til at efterligne instrumenter er imidlertid ikke nogen ny idé.
Allerede i swingjazztiden i 1940’erne begyndte sangerne
at improvisere, præcis som de øvrige instrumenter typisk gjorde. De improviserede en solo med stemmen,
som fx en trompetist ville gøre det på sin trompet, og
brugte vrøvlelyde, der lød lidt som instrumentlyde. Den
teknik blev kaldt ’scatsong’ eller ’at scatte’. Senere fandt
sangerne på at efterligne selve klangen af blæserinstrumenterne, så det lød fuldstændig ligesom ’rigtige’ blæsere. Alt dette skete indenfor jazzen og var en naturlig
udvidelse af de virkemidler, man havde som sanger.

Ill. Anne-Lise Boutin

Var der hverken råd til en pladespiller eller til en trommemaskine, måtte man klare sig med det, man havde
ved hånden. Eller rettere: munden! Mange begyndte
nemlig nu at lave trommelydene selv med stemmen, og
de fleste hip-hop-grupper fik en beatboxer med. Og efterhånden som beatboxing blev en fast del af musikken,
blev der snart udviklet en masse nye mundteknikker til
at efterligne alle de forskellige lyde og udtryk et trommesæt eller en trommemaskine kunne lave – plus en hel
masse andre nye lyde.
Beatboxerne begyndte også snart at battle i at lave de
hurtigste og mest komplicerede rytme-tracks, og det er
virkelig imponerende, hvad beatboxere kan gøre med
deres mund og stemme. En beatboxer laver jo, hvad en
trommeslager bruger hele to hænder og to fødder på at
lave – udelukkende med munden. Læg dertil en masse
andre instrumentlyde, scratching osv., der ofte blandes
ind i et moderne mundpercussion-beat! Helt utroligt!

Ella Fitzgerald var en af swingmusikkens allerbedste scat-sangere

Mange år senere, i starten af 1980’erne, da hip-hoppen
opstod i de fattige sorte kvarterer i de store amerikanske byer skete der noget nyt. I denne musikstil var der
især fokus på rytmer og rap, og det blev meget vigtigt
at lave et godt beat, som MC’en kunne rappe henover.
Som regel kom beat’et fra plader, som DJ’en spillede og
scratchede med, eller fra de nye elektroniske trommemaskiner (beat box = trommemaskine), mange rappere
var begyndt at bruge som rytmisk fundament.
BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

Den mest populære trommemaskine var Roland TR-808.
Den var relativt billig og let at programmere.
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3 TING, DU NOK IKKE VIDSTE OM
BEATBOXING...
1. Sådan ser det ud inde i munden, når en
beatboxer laver sine lyde:
Se scanning her

Biz-Markie var i midten af
1980’erne en af de mest stilskabende pionerer inden for
hip-hop beatboxing

Bobby McFerrin udvidede den
musikalske palet ved at blande
mundpercussion, basgange og
sang - altsammen på én gang..

2. Verdensrekorden for flest mennesker,
der har beatboxet på én gang, blev sat
i 2013 af Booking.com, da 4.659 af
deres medarbejdere beatboxede
i fællesskab til det årlige firmakonvent.

I starten af 90’erne mixede jazzsangeren Bobby McFerrin både mundpercussion, basfigurer og sang - alt
på én gang - og åbnede dermed yderligere op for hvor
avanceret musik, man kunne lave med sin mund alene.
Siden er der kommet en helt ny generation af eksperimenterende og virtuose beatboxere til, som konstant
flytter grænserne for, hvad der er muligt. I mange moderne rytmiske a capella kor har man også længe brugt
mundpercussion og instrumentallyde til at understøtte
korsangen.
Fra 1980’erne til i dag har human beatboxing således
bevæget sig fra hovedsagligt at være et menneskeligt
trommebeat bag en rapper til at være et selvstændigt,
og meget varieret musikalsk udtryk i sig selv.
Et af de bedste eksempler på, hvor langt man musikalsk
er nået indenfor beatboxing i dag, er den franske duo
Box Office, som snart spiller på jeres skole.
Så glæd jer til en ganske særlig musikalsk oplevelse, når
I skal til koncert med dem!

3. Beatboxeren King Homeboy fra New
Zealand har verdensrekorden i at have
beatboxet længst tid i træk, nemlig:
36 timer!

LIDT OM VOKALPERCUSSION
I ANDRE MUSIKKULTURER...
INDIEN: I traditionel sydindisk musik bruger man vokale rytmelyde til at improvisere med (konnakol), ligesom det også er
almindeligt, at tablaspillere fremsiger de
rytmer, de spiller, som mundlyde først.
Hør konnakol-improvisation her

AFRIKA: I trad. afrikansk musik bruges
ofte klik-lyde med tungen, stødvis kraftig
ind- og udånding, samt andre percussive

VIL DU GERNE VIDE MERE?

mundlyde til at lægge et selvstændigt rytmisk lag under sangen/musikken.

1. Læs mere om beatboxinghistorien her:

kortlink.dk/qadm
2. Tjek også lige Box Office’s mobil-app:

musik.lms.dk/box-office.asp

USA: I amerikansk old time-folkemusik,
der stammer fra fattige bjergegne i det
østlige USA, brugte man allerede for 100
år siden en særlig form for mundpercussion kaldet eefing.
Hør et eefing-eksempler her

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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LÆR AT BEATBOXE
PÅ 10 MINUTTER!

P!

ts !
K!

Robin fra Box Office viser i to video-lektioner, hvordan man lynhurtigt kan lære at beatboxe!
Prøv først øvelserne i fællesskab i klassen, og lad derefter eleverne øve sig i mindre grupper.
Begge instruktionsvideoer findes også på Box Office’s mobil-app, så udlever linket til eleverne
(se s. 11), så de kan øve videre derhjemme.

1

GRUNDLYDENE: P, TS OG K
I denne video demonstrerer Robin de tre grundlæggende lyde i beatboxing:
P = Stortromme
ts = Hi-hat
K = Lilletromme
For at lave et ordentligt beat, skal disse tre lyde nemlig mestres først.

ØV GRUNDLYDENE SAMMEN MED ROBIN:
Robin viser grundlydene her

2

LÆR EN BEATBOX-BASISRYTME
Nu hvor grundlydene er på plads, er det tid til at sætte dem sammen i et godt solidt grundbeat!
På denne video guider Robin jer gennem opbygningen af følgende beatbox-basisrytme:
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ØV BEATBOX-RYTMEN SAMMEN MED ROBIN:
Robin viser basis-rytmen her

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Til musiklæreren
NYT LMS-TILTAG: SMARTPHONE-APP!
Undervisningsmaterialet til BOX OFFICE’s skolekoncert retter sig denne gang direkte til eleverne.

http://musik.lms.dk/box-office.asp

Som introduktion til koncerten med Box Office har LMS
udviklet en præsentations-app til mobiltelefon/iPad/
computer/smartboard, hvor de to musikere i musik, lyd
og billeder inviterer eleverne indenfor til en lille rundtur i
deres musik og giver et lille kursus i basal beatboxingteknik. Vha. app’en kan eleverne udforske gruppen og
dens musik på egen hånd og selv prøve at beatboxe
- og på den måde få pirret deres nysgerrighed og forventning til koncerten. Og det vil i sidste ende give dem
en endnu bedre koncertoplevelse!
Hvordan gør man?
Musiklæreren udleverer et ark med en QR-kode og en
webadresse til eleverne (se næste side). Har eleverne
en smartphone med en QR-scanner, kan de linke direkte til app’en ved at scanne QR-koden. Derved åbnes
app’en automatisk på deres mobil. Det er en web-app,
så den bliver ikke installeret på deres mobil - de får blot
adgang til den via nettet. Det betyder til gengæld, at
det kræver adgang til et gratis netværk (fx skolens WIFI) eller en mobil aftale med meget mobildata inkluderet
for at bruge app’en.
Ingen smartphone? Intet problem!
Naturligvis har ikke alle elever smartphones, men det
er der heldigvis råd for. App’en kan nemlig åbnes på en
hvilken som helst computer, tablet eller smartboard blot
ved at linke til den via den vedlagte web-adresse.
Modtagere(n)?
Selvom app’en i sit udgangspunkt henvender sig
direkte til koncertgængeren - den enkelte elev (og
lærer, selvfølgelig!) - kan den også bruges som del af
det lille fælles forløb i klassen omkring beatboxing.
App’ens indhold og dens brugsværdi i fht. selve koncertoplevelsen kan indgå som elementer i en diskussion bagefter koncerten.

Forsiden af Box Office’s app

BEGYND I GOD TID
Udlever link-arket på næste side til eleverne i god tid før koncerten, så de har mulighed for at stifte bekendtskab med BOX
OFFICE og musikken før selve koncertoplevelsen.

På forhånd tak!

God fornøjelse!

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Link til BOX OFFICE’s mobil-app!
Snart skal du til koncert her på skolen
med den franske beatbox-duo BOX OFFICE
Robin & Julien fra BOX OFFICE

Som opvarmning til koncerten har gruppen fået lavet en præsentations-app, som kan åbnes på
alle smart phones (iPhone/Android).

Scan dette QR-link:

http://musik.lms.dk/box-office.asp

•

Scan QR-koden vha. en QR-scanner-app. Den kan downloades gratis fra AppStore (iPhone)
eller Play Butik (Android).
eller:

•

Åben app’en i browseren på enten din computer, tablet eller smartphone 				
http://musik.lms.dk/box-office.asp
NB! Brug altid trådløst netværk, hvis du ikke har fri mobildata på din mobil.

God fornøjelse med app’en - og med koncerten!

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Praktisk info om
koncerten

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Til kontaktlæreren
KONCERTEN
Beatbox og jazzduet - og opskriften er helt enkel:
2 mikrofoner, 2 klarinetter, 2 loopstationer! De to
musikere i Box Office kendte jazzen ud og ind, før
de tilføjede beatbox som en ny musikalsk ingrediens. Resultatet var eksplosivt: Allerede året efter
duoen blev dannet, vandt de det franske Beat Box
Team mesterskab! Siden har de to toptrimmede
musikere spillet hundredvis af koncerter for børn og
unge over hele Frankrig med stor succes. Uden talte
ord, men med deres egen helt specielle blanding af
stemmer, instrumenter og loops, blander de hip hop
og jazz på smukkeste og mest medrivende vis.

Box Office in concert!

MUSIKERNE ER
Robin Cavailles - human beatbox
Julien Stella - human beatbox, klarinet/basklarinet

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet består af en præsentation af duoen,
lidt bagrundsinfo om human beatboxing, samt et
lynkursus i at beatboxe (inkl. videoinstruktion).
Desuden indeholder materialet en mobil-app, der
præsenterer Box Office og deres beatbox øvelser, så
eleverne kan øve sig videre derhjemme.

EN GOD KONCERT - HVORDAN?
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet
til de involverede musiklærere.
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis
de er forberedt og sidder klar, når koncerten
starter. Snak også med dem om, hvad det vil
sige at være til koncert.
NB! Som lærer bidrager man bedst ved ikke
at tysse, men i stedet sætte sig blandt eleverne og dele oplevelsen sammen med dem.

Med venlig hilsen

LMS og Box Office

HENT FRA WWW.LMS.DK
Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe:

Mellemtrin

Antal elever: 	120
Opstillingstid:	60 minutter
Nedtagningstid:

30minutter

Hjælpere:	4-5 store elever
Lokale:	Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang
(helst ikke sportshal)
Scene:	5x4 m på lav scene
Mørklægning:	Nej tak
Publikum: 	På stole i halvcirkel omkring scenen
Strøm:

230 V v. scenen

Omklædningsrum:

Ja tak

Forplejning: 	Vand, kaffe, the m./ mælk. Evt. lidt frugt og brød
Ved ankomst:

 rkestret henvender sig på kontoret for at blive vist til rette,
O
hvis ikke andet er aftalt

Kontakt til orkester:	Skolens kontaktlærer bedes tage kontakt med orkestret
i god tid inden koncerten for at sikre, at alle aftaler er på
plads. Informér fx om særlige parkerings- og tilkørselsforhold eller andre særlige forhold ved afvikling af koncerten

KONTAKTPERSON
ROBIN CAVAILLES

NB! Helst kontakt pr. mail og på engelsk!

Mobil: (+33) 63 31 13 011 (taler engelsk)
E-mail: robin.cavailles@gmail.com

HUSK AT EVALUERE
Skolernes evaluering af koncerterne og undervisningsmaterialet er vigtig for
LMS’ videreudvikling af skolekoncertordningen, så derfor opfordrer vi jer til
at evaluere efter hver koncert. Det foregår elektronisk via nettet og tager kun
få minutter. Evalueringsskemaet findes i skolens koncertplan på www.lms.dk.
Brug skolens login for at komme til koncertplanen. Bemærk, at evalueringsskemaet kun kan udfyldes én gang pr. koncert.
I koncertplanen vil I også kunne se musikernes evalueringer af mødet med
jeres elever, lige som musikerne vil kunne se jeres.

BOX OFFICE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto:

KONCERT

BOX OFFICE
KLASSER
STED
TIDSPUNKT

TJEK DERES 		
MOBIL-APP!

