UNDERVISNINGSMATERIALE
TILGODESER FÆLLES MÅL

Musik • Dansk • Billedkunst
Indskolingen

•
•
•
•
•

Sangrepertoire
Musikoplevelse
Undersøgelse
Perspektivering
Skulptur og arkitektur

Brug før / efter skolekoncert med

MOUSSA DIALLO TRIO
LMS’ aktiviteter er støttet af

Fælles Mål
Musik (1.– 2. klasse)
Dansk (1. - 2. klasse)
Billedkunst (1. - 2. klasse)

KOMPETENCEOMRÅDER

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Musikudøvelse, Musikforståelse (Musik)
2. Fortolkning (Dansk)
3. Billedfremstilling (Billedkunst)

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
1. Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse (Musik)
2. Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik (Musik)
3. Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem
samtale om litteratur og andre æstetiske tekster (Dansk)
4. Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale
billeder (Billedkunst)

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Sangrepertoire (Musik, Musikudøvelse)
Eleven kan synge med på
nye og ældre sange og
salmer

Eleven har viden om tekst og
melodi i nye og ældre sange
og salmer

Oplevelse og indlevelse (Dansk, Fortolkning)
Eleven kan lege med sprog,
billeder og fortælling

Eleven kan lytte opmærksomt til musik.

Eleven har viden om aktiv
lytning.

Undersøgelse (Dansk, Fortolkning)

Eleven har viden om enkel
poetisk sprogbrug og billeder

Perspektivering (Dansk, Fortolkning)
Eleven kan sætte tekstens
tema i relation til andres liv

Musikoplevelse (Musik, Musikforståelse)

Eleven kan udpege centrale
elementer

Eleven har viden om tema,
genre, forløb og personskildring

Skulptur og arkitektur (Billedkunst, Billedfremstilling)

Eleven har viden om måder
at sammenligne tekster med
andres liv

Eleven kan fremstille rumlige
konstruktioner

Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Eleverne kan synge med på et udvalg af malinesiske sange
2. Eleverne kan forklare begrebet ’mundtlig overlevering’.
3. Eleverne kan fremstille enkelt legetøj af affaldsprodukter.

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.

MOUSSA DIALLO TRIO
Koncert for indskolingen

I dette skoleår kommer den fremragende vestafrikanske trio Moussa Diallo Trio og spiller
skolekoncert for indskolingen på jeres skole. Gennem en række musikeventyr levendegør trioen
ældgamle traditioner og genskaber den magi, Moussa Diallo oplevede som barn, da hans
bedstemor fortalte eventyr under stjernehimlen i Mali. Til koncerten har Moussa selv digtet
videre på en række af de sjove og humoristiske eventyr fra hans barndom. Alle historier bliver
fortalt gennem musikken, som spilles på traditionelle malinesiske instrumenter.
MOUSSA DIALLO TRIO består af:
Moussa Diallo - bas, vokal og fortælling
Salieu Dibba - percussion og vokal
Dawda Jobarteh - kora, tama og vokal

Undervisningsmaterialet
Til koncerten knytter der sig et undervisningsmateriale primært rettet mod

musik, dansk og billedkunst
Materialets elementer kan bruges enkeltvis eller evt. samlet som del af en tværfaglig temauge
om Afrika. På side 1 i materialet findes en mere indgående beskrivelse af materialets elementer
samt forslag til arbejdsforløb.

Vigtigt: Som forberedelse til koncerten vil Moussa Diallo Trio

gerne have, at I præsenterer
orkestret for børnene, læser to korte eventyr (Kimi Komo og Hanen og Firbenet) og øver de to
tilhørende sange, så børnene kan synge med til koncerten.

NB! Undervisningsmaterialet downloades fra musikgruppens side på www.lms.dk
Lydeksemplerne downloades samme sted

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til områdekonsulenten
eller til LMS på 86 19 45 70.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten!
Med venlig hilsen

LMS & Moussa Diallo Trio
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Praktiske oplysninger
MOUSSA DIALLO TRIO
Målgruppe: Indskolingen
Max. publikum: 120 personer
Opstillings- og nedtagningstid: 30 minutter / 20 minutter.
Scene: Ensemblet stiller op på gulvet og fylder 5x3 meter.
Strøm: 220V
Publikum: Børnene placeres på madrasser på gulvet
Adgang til omklædningsrum: Ja
Forplejning: Danskvand og te - og evt. lidt brød/frugt
Ved ankomst: Orkestret henvender sig på kontoret for at blive vist til rette, hvis
ikke andet er aftalt.
VIGTIGT!
Skolens kontaktlærer bedes tage kontakt med orkestret i god tid inden koncerten for at
sikre, at alle aftaler er på plads. Informer fx om særlige parkerings- og tilkørselsforhold
eller andre særlige forhold ved afvikling af koncerten.

KONTAKTPERSON
MOUSSA DIALLO TRIO

Moussa Diallo
E-mail: moussadiallo@me.com
(Tlf: 26 83 28 55)
Moussa

NB! Evaluering
Skolernes evaluering af koncerterne og undervisningsmaterialet er vigtige 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 børn.

PRAKTISKE OPLYSNINGER - MOUSSA DIALLO TRIO
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SÅDAN BRUGES MATERIALET (oversigt)
PRÆSENTATIONSARK
HANEN OG FIRBENET - eventyr m. tilhørende noder
KIMI KOMO - eventyr m. tilhørende noder
LÆR AT TÆLLE TIL 10 / SIGE GODDAG & FARVEL PÅ BAMBARA!
SKILDPADDEN, DER ALTID BLEV MOBBET - eventyr til dramaforløb
INSPIRATION TIL DRAMAFORLØB - til lærer
LØST & FAST OM MOUSSA & MALI - baggrund + elevark
AFRIKANSKE MASKER - inspirationsark
DAME- OG HERREMODE I MALI! - syanvisning
MAD FRA MALI - opskrifter
HJEMMELAVET LEGETØJ FRA MALI - inspirationsark
LILLE PLAKAT TIL OPSLAGSTAVLEN
Tegninger: Dominique Jal
Fotos: Jacob Crawfurd / privatfotos / LMS
Beskrivelse af dramaforløb (s. 12): Mette Krue

LYDEKSEMPLER
1.
2.
3.
4.

MOUSSA DIALLO TRIO SIGER HEJ! - 		

En lille musikalsk hilsen fra orkestret!

Instrument: BAS (Moussa)
Instrument: KORA (Dawda)
Instrument: TROMMER / PERCUSSION (Ayi)

5. KIMI KOMO (den tapre mariehøne) (3:36) - 		
6. HANEN OG FIRBENET (4:35) - 				
7. YOLO’S SANG (3:58)
8. MOUSSA FORTÆLLER OM SIN BARNDOM - 		
9. LÆR AT TÆLLE TIL 10 PÅ BAMBARA! - 			
10. LÆR AT SIGE GODDAG & FARVEL PÅ BAMBARA! -

Sang, der skal øves (se s. 8)
Sang, der skal øves (se s. 5)
God opvarmning til koncerten
Se s. 9
Se s. 9

Lydeksemplerne downloades fra gruppens side på www.lms.dk

MOUSSA DIALLO TRIO						
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SÅDAN BRUGES MATERIALET:
Herunder følger en vejledning i, hvordan undervisningsmaterialet kan bruges.

1. LÆSE OG SYNGE FORTÆLLINGER (s. 3-9)
Moussa Diallo Trio vil gerne have, at børnene har hørt to fortællinger fra Mali: Kimi
Komo (den tapre mariehøne) og Hanen og Firbenet, og har sunget de to tilhørende
sange inden koncerten. Begge fortællinger indgår som en del af koncerten, og det er
meningen, at børnene skal synge med på omkvædene til sangene.
De to sange er vedlagt på noder og kan desuden høres som lydeksempler

2. DRAMAFORLØB (s. 10-12)
Materialet indeholder endnu en fortælling fra Mali, Skildpadden, der blev mobbet,
som er velegnet til dramatisering. Lærer Mette Krue’s erfaringer med et tværfagligt
dramaforløb over Moussa Diallos fortællinger på Grundtvigskolen i Nykøbing Sj.
er vedlagt til inspiration.

3. LYTTE TIL MUSIKHILSNER OG HØRE MOUSSA FORTÆLLE (s 2 + 13-18)
Lydeksemplerne indeholder også en lytte-sang med Moussa Diallo Trio, Yolo’s sang,
musikalske hilsener fra alle tre musikere og en lille lydoptagelse med Moussa, der
fortæller lidt om sine barndomsoplevelser hos bedsteforældrene ude på savannen.
Disse erindringsglimt suppleres i materialet med uddybende tekst og billeder om
bl.a. afrikanske masker, traditionel beklædning, madopskrifter, et mini-sprogkursus i
bambara (tæl til 10/sig goddag & farvel) og legetøj fremstillet af affaldsprodukter.

4. SUMMA: ET TVÆRFAGLIGT TEMA-FORLØB?
Det samlede materiale lægger desuden op til et længere tværfagligt tema-forløb,
hvor det færdige resultat til slut præsenteres for forældrene ved en Malinesisk Aften.
Materialets elementer kan dog også bruges enkeltvis.

Har du lyst til at høre flere fortællinger fra Mali?
De tre fortællinger, noderne, illustrationerne og opskrifterne er alle hentet fra Moussa’s
bog: »Der var engang...Fortællinger fra Mali« (Forlaget Kibili, 2004) ISBN 87-990086-0-2
Der er også udgivet en CD med 12 sange fra bogen. Bog og CD kan købes hos 		
boghandleren eller via Moussa Diallos hjemmeside: www.moussadiallo.com
(20% af indtægterne fra salget af bog og CD går til Børnefondens arbejde i Mali)

SÅDAN BRUGES MATERIALET 		

MOUSSA DIALLO TRIO

		

Dette materiale er udarbejdet til LMS-turnéer

LMS ©2017

1

Salieu Dibba - percussion og sang

Moussa Diallo - bas, sang og fortæller
Flyttede til Danmark fra Mali i 1973. Siden
har han sat sit sprudlende præg på dansk
musikliv som eftertragtet bassist for mange
af de største navne herhjemme, bl.a. Hanne
Boel, Palle Mikkelborg, Anne Linnet, Sanne
Salomonsen m.fl.

Salieu Dibba er fra Gambia og er født med
djembé-rytmer i blodet. Han kom til Sverige
i begyndelse af 90’erne og bor i Malmø, hvor
han underviser og optræder i mange musikalske sammenhænge.

[Hør Lydeksempel 2]

[Hør Lydeksempel 4]

GAMBIA

MALI

AFRIKA

Dawda Jobarteh - kora, tama og sang
Gambiansk virtous på kora (vestafrikansk
harpe) og tama (talking drum). Har optrådt til
masser af skolekoncerter i Danmark, England
og Norge.

[Hør Lydeksempel 3]

MOUSSA
DIALLO
TRIO
[Hør Lydeksempel 1]

PRÆSENTATIONSARK 			

MOUSSA DIALLO TRIO
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LÆSES HØJT INDEN KONCERTEN

Engang for længe siden var hanen og firbenet

rigtig gode venner. De kunne sidde i timevis og
snakke om alt mellem himmel og jord.

En dag, da de hvilede sig under et stort
mangotræ, kom der en meget smuk pige forbi.
»Så du hende?« spurgte hanen Karato sin gode
ven, firbenet Kanou. "Ja, hun er smukkere end
den smukkeste solenedgang," svarede Kanou.
"Ja, endnu smukkere end solen og månen
tilsammen," sagde Karato.

Karato og Kanou var begge smaskforelskede
i den smukke pige og blev enige om, at de
begge to skulle prøve lykken. De aftalte, at
hanen Karato skulle få den første chance; han
skulle besøge pigen om eftermiddagen. Om
aftenen, ved solnedgang, skulle Kanou stå uden
for pigens hus og give tegn med et højt pift.
Karato skulle herefter sige pænt farvel til pigen,
og Kanou ville så gå ind og besøge hende.
Pigen kunne så senere vælge, hvem af de to
hun bedst kunne lide.

Han blev vel modtaget af pigen. Faktisk
hyggede Karato sig så meget, at han lod som
ingenting, da han hørte Kanous høje pift.
Kanou blev ved med at pifte i flere timer,
uden at hans ven kom ud. Imidlertid havde
der dannet sig en lille forsamling af nysgerrige
uden for pigens hus.
Så begyndte Kanou at synge: "Ké kékékéréké,
giv mig mine ting, så jeg kan komme hjem."

Og alle de nysgerrige sang med: "Ké
kékékéréké, giv ham hans ting, så han kan
komme hjem."

Men hanen Karato havde ikke noget ordentligt
tøj og spurgte derfor firbenet Kanou, om han
måtte låne hans nye sæt tøj. En fin hat, en
skjorte, et par bukser og et par sandaler fik han
lov til at låne til besøget hos pigen. Men der
var et andet problem. Hanen havde tynd mave
og skulle hele tiden på toilettet. Det kunne
hans gode ven firbenet også hjælpe ham med.
"Det klarer vi," sagde firbenet, "jeg har en prop,
som jeg lige skal skære til, så den passer." Som
sagt, så gjort. De gav hinanden hånd på deres
aftale, og hanen gik.

HANEN OG FIRBENET 1/3 		
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»...giv ham hans ting, så han kan komme hjem!«
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"Hvad er det for noget larm?" spurgte pigen.
"Det er bare min skøre kammerat," svarede
Karato. "Er det bare denne her gamle hat,
han vil have tilbage? Den kan han da bare
få igen!" Og så kylede han Kanous hat ud ad
vinduet.

• Læs fortællingen højt
• Snak om den
• Syng sangen s. 5
• Hør Lydeksempel 6

Men Kanou sang videre: "Ké kékékéréké,
giv mig mine ting, så jeg kan komme hjem."
Og alle de nysgerrige skrålede med: "Ké
kékékéréké, giv ham hans ting, så han kan
komme hjem."

Og pigen sagde: "Min søde ven, giv ham
hans ting, så vi kan få fred." "Nåh, er det bare
denne gamle skjorte?", og så kastede Karato
også den ud ad vinduet.

Til sidst, efter han også havde smidt bukserne
og sandalerne, troede Karato, at nu skulle han
rigtig til at hygge sig med pigen.

Men….så startede Kanou med at synge igen:
"Ké kékékéréké, giv mig mine ting, så jeg kan
komme hjem." Og alle de nysgerrige skrålede
endnu højere: "Ké kékékéréké, giv ham hans
ting, så han kan komme hjem."

Karato blev vred og råbte ud ad vinduet: "Jeg
har ikke flere af dine ting, lad mig nu være
i fred!" "Jo, du har," sagde Kanou. Så kom
Karato i tanke om proppen. "Nåh, er det bare
denne her dumme prop, den kan du da også
få igen!"

Så skete der noget, der lignede en eksplosion.

Spørgsmål:
• Var Karato og Kanou gode venner?
• Hvorfor ville de begge to besøge
pigen?
• Hvem havde tynd mave, og
hvordan klarede han problemet?

Der kom et stort brag. "Puha, puha!" skreg
pigen, "der er bæ over det hele. Forsvind, jeg
vil aldrig se dig igen!"

• Hvad skulle Kanou gøre, når det var
hans tur til at se pigen?

Og Karato måtte løbe hjem, mens alle de

• Hvad skete der, da Karato tog
proppen ud?

nysgerrige, der ventede udenfor, morede sig
over episoden.

Mens I tænker over, hvad man kan lære af

• Hvad er et mangotræ?

• Tror du, Karato og Kanou stadig er
venner?

denne historie, lægger jeg den pænt tilbage,
hvor jeg fandt den.

HANEN OG FIRBENET 2/3 		
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ØVES INDEN KONCERTEN

Firbenet: Ké kékékéréké, gi’ mig mine ting, så jeg kan komme hjem
(Svar): Ké kékékéréké, gi’ ham hans ting, så han kan komme hjem
Damen: Min sødeste ven, gi’ ham hans ting, så vi kan få fred!
Hanen: Nåh, er det bare den lille hat, hans gamle grimme hat?
Den kan han bare få igen.
Firbenet: Ké kékékéréké, gi’ mig mine ting, så jeg kan komme hjem
(Svar): Ké kékékéréké, gi’ ham hans ting, så han kan komme hjem
Damen: Min sødeste ven, gi’ ham hans ting, så vi kan få fred!
Hanen: Nåh, er det bare den skjorte, den her gamle skjorte?
Den kan han da bare få igen.
Firbenet: Ké kékékéréké, gi’ mig mine ting, så jeg kan komme hjem
(Svar): Ké kékékéréké, gi’ ham hans ting, så han kan komme hjem
Damen: Min sødeste ven, gi’ ham hans ting, så vi kan få fred!
Hanen: Nåh, er det bare de her bukser?
Den kan han da bare få igen.
Firbenet: Ké kékékéréké, gi’ mig mine ting, så jeg kan komme hjem
(Svar): Ké kékékéréké, gi’ ham hans ting, så han kan komme hjem
Damen: Hvad er nu det, er det de her sandaler? Gi’ ham hans ting, så vi kan få fred!
Hanen: Ja, ja, jeg skal ikke bruge de sandaler mere
Den kan han da bare få igen.
Firbenet: Ké kékékéréké, gi’ mig mine ting, så jeg kan komme hjem
(Svar): Ké kékékéréké, gi’ ham hans ting, så han kan komme hjem
Hanen: Nåh, er det den her gamle prop, den skal jeg da ikke bruge mere.
Damen: Aad, aad, puha, væk med dig, der er bæ over det hele....
Syng den sammen med Lydeksempel 6.
Børnene skal synge svarene (markeret med fed skrift)!

HANEN OG FIRBENET 3/3 		
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LÆSES HØJT INDEN KONCERTEN

Mariehønen Kimi Komo var ikke særlig stor

eller gammel. Han havde kun lige lært at tælle
til ti, eller rettere sagt: otte, for han gik altid i
stå, når han kom til otte. Han havde lovet sin
mor at være dygtig i skolen. Og hver dag lige
så snart han kom hjem, begyndte han højlydt
at gentage det, han havde lært.

En dag, da han kom hjem fra skole, ventede der

"Det store dyr har flænset min mor ihjel,"
svarede mariehønen. Igen råbte alle: "Kimi
Komo!"

Så sagde den tapre mariehøne højt: "Kom så,
alle mine trommespillere, spil!" Og trommespillerne slog på trommerne: Bum! Bum! Bum!
"Kom så, alle mine strengespillere, spil!" Og
strengespillerne stemte i med det samme.

ham et forfærdeligt syn. Hans mor var blevet
flænset ihjel af et stort dyr, og det var næsten
mere end Kimi Komos hjerte kunne bære. Han
begravede sin mor, og sammen med familie og
venner holdt de begravelsesfest i tre lange dage.
I insekternes verden er det nemlig en tradition
at feste i tre dage ved dødsfald, fordi de tror, at
de døde så vil blive genfødt det næste forår.

Efter festen besluttede Kimi Komo sig for at
lede efter det store dyr, der havde dræbt hans
mor. Resolut gjorde han sig klar og tog af
sted. Der var en hel masse venner, der fulgte
med ham. De slog på trommer og spillede på
strengeinstrumenter for at holde gejsten oppe.

På vejen mødte de mange mennesker og dyr,
som var meget nysgerrige. Der var også turister,
som talte alle mulige forskellige sprog. De
spurgte alle sammen: "Lille mariehøne, hvor
skal du hen?" Og hele mariehønens følge råbte:
"Kimi Komo". "Jeg skal hen og finde det store
dyr," svarede Kimi Komo.
"Hvad har det store dyr dog gjort?" blev der
spurgt igen. Og alle råbte: "Kimi Komo!"

KIMI KOMO 1/3 		
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Mariehønen sagde tallene højt for ikke at
glemme, hvad han havde lært i skolen, mens
de andre skrålede: "Kimi Komo."

• Læs fortællingen højt
• Snak om den

"En, to – Kimi Komo – tre, fire – Kimi Komo
– fem, seks – Kimi Komo – syv, otte – Kimi
Komo – og… og, nu kan jeg ikke huske det
igen, æv!", sagde mariehønen.

• Syng sangen s. 8
• Hør Lydeksempel 5

Sådan gik det i flere dage, og flere og flere
nysgerrige sluttede sig til optoget.

Kimi Komo lærte efterhånden at tælle til 10
på bambara: Kélé, fila, saba, nani, duru, woro,
wolofila, shegin, kononton, tan. Og fordi der
også var mange turister med, lærte han også at
tælle til 10 på engelsk, japansk, fransk og flere
andre sprog.

Spørgsmål:
•

Hvad hedder den lille mariehøne?

•

Hvad gjorde han, da han fandt sin
døde mor?

•

Var han bange for det store dyr?

Da de endelig nåede frem til det store dyr,

•

blev det så forskrækket over at se så stor en
forsamling, der sang og spillede, at det tog
benene på nakken og aldrig blev set igen.

Hvilket dyr, tror du, det store dyr
var?

•

Hvad betyder ’resolut’ og ’at tage
benene på nakken’?

Alle jublede, og de bar den tapre mariehøne

•

Hvorfor blev det store dyr bange?

•

Kan du tælle til 10 på bambara eller
et andet sprog?

rundt og festede i dagevis.

Nu vil jeg lægge denne lille historie tilbage,
hvor den hører til.

På næste side
er der noder og tekst til KIMI KOMO-sangen
[Lydeksempel 5]
På s. 9 kan eleverne - ligesom Kimi Komo - lære at tælle til 10 på bambara,
det mest udbredte etniske sprog i Mali.
[Lydeksempel 9]
De kan også lære at sige ’goddag’ & ’farvel’
[Lydeksempel 10]
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ØVES INDEN KONCERTEN

Lille mariehøne, hvor skal du hen? Kimi Komo
Jeg skal hen og finde det store dyr! Kimi Komo
Hvad har det store dyr dog gjort? Kimi Komo
Det store dyr har flænset min mor ihjel! Kimi Komo
En, to, Kimi Komo...
Tre, fire, Kimi Komo...
Fem, seks, Kimi Komo...
Syv, otte, Kimi Komo...
Kom så, alle mine trommespillere,
Kom så, alle mine strengespillere, spil!

Syng den sammen med Lydeksempel 5
Børnene skal synge svarene: »Kimi Komo«

KIMI KOMO 3/3 		
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LÆR AT TÆLLE TIL 10 PÅ BAMBARA!
I fortællingen om Kimi Komo øver mariehønen sig hele tiden på at tælle til ti
- både på det lokale hovedsprog i Mali, bambara, og på mange andre fremmede sprog.
Her kan eleverne nu selv lære at tælle til 10 på bambara.
Lyt til udtalen af tallenes navne på Lydeksempel 9, og sig efter.

Udtalen af hvert ord er desuden angivet med almindelige bogstaver herunder .
NB: A skal generelt udtales som A’et i ’ARM’, og der skal rulles lidt på alle R’er.

1:

KÉLÉ

(KÆLÆ)

2:

FILA

(FIILAH)

3:

SABA

(ZAHBAH)

4:

NANI

(NAHNI)

5:

DURU

(DUERU)

6:

WORO

(WÅRÅ)

7:

WOLOFILA

(WOLÅFIILAH)

8:

SHEGIN

(SJEEGIN)

9:

KONONTON (KÅNÅNTÅNG)

10 :

TAN

1-10

(TANG)

SIG ’GODDAG’ OG ’FARVEL’ PÅ BAMBARA!
På Lydeksempel 10 viser Moussa, at der bruges rigtig lang tid og mange ord,
når man skal hilse ordentligt på hinanden i Mali!
De to vigtigste ord er dog stadigvæk:

GODDAG:
FARVEL:

TÆL TIL 10 PÅ BAMBARA 		

ANITIÈ 		

[udtale: ANNITJE]

ANTARA

[udtale: ANTARA]
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Der var engang en skildpadde, der hed

Riki. Han blev mobbet af de andre dyr på
savannen, fordi de syntes, at han var klodset
og langsom og aldrig kunne følge med i deres
lege.

Især aben drillede ofte Riki ved at hoppe op

på hans skjold og danse på det, mens han slog
ham oven i hovedet. Aben kunne også finde
på at vælte ham om på ryggen og lade ham
sprælle med benene op i luften for så at løbe
væk fra ham. Aben syntes, det var vældig sjovt
at lave numre med Riki, men den stakkels
skildpadde blev bange og kunne ikke lide
at blive drillet på den måde. Derfor trak han
hovedet ind i skjoldet, hver gang nogen kom
for tæt på ham. Han blev mere og mere sky og
begyndte at grave huller i jorden for bedre at
kunne gemme sig for de andre.

Heldigvis havde han en god ven i pelikanen,

hvis kælenavn var Kaptajn Kvik, fordi han var
så god til at fange fisk. Kaptajn Kvik besøgte
Riki tit, gav ham fisk og trøstede ham, når han
var ked af det. De var begge meget glade for
at lege gemmelege, og Riki kom også nogle
gange på fisketur med Kaptajn Kvik.

Som det tit sker i Afrika, kom der et år med
slem tørke, og dyrene havde ikke
noget vand at drikke. Løven tilkaldte alle

SKILDPADDEN, DER ALTID BLEV MOBBET 1/3

dyrene og sagde: " Vi skal lave en brønd, og
alle skal hjælpe til."

Tidligt om morgenen skulle alle dyrene komme
til det valgte sted for at lave brønden. På vej
derhen sang dyrene: "Jeg kommer, kommer,
hey, jeg kommer, kommer nu!"

Først var det elefanten, der skulle prøve, fordi

han var jo den største og den stærkeste. Han
sang: "Heya heya wo, lad støvet flyve rundt,"
mens han stampede på den hårde jord, "Heya
wo, vi får snart noget vand. Heya wo, så bli’r vi
glade igen, heya wo, nu er det din tur!"

Og så gav elefanten sin plads til bøflen,

bøflen sin plads til giraffen, giraffen sin til aben
og aben sin til den næste, til alle dyr havde fået
deres tur. De dansede og dansede, og de sang
og sang. De lavede kæmpe skyer af støv, men
intet vand kom op af jorden, den blev bare
hårdere.

De trætte dyr stoppede op for at diskutere,

hvad de skulle gøre. Så sagde Kaptajn Kvik:
"Jeg kender en, som kan hjælpe os." Og så
fløj han væk for at hente sin ven. Riki kom
flyvende på pelikanens ryg og landede lige
foran løven. Nogle af dyrene begyndte at grine.
"Det er da ikke den dovne skildpadde, du har
tænkt på, vel?" skreg aben. "Jo, det er," svarede
Kaptajn Kvik.
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Skildpadden stak forsigtigt hovedet frem og
sagde til løven: "Der er vand under jorden."
"Han har ret," sagde et par udasede gamle dyr.
"I vil ikke finde vand ved at danse og synge,
I må grave og grave," sagde Riki. "Min ven,
tror du virkelig, det kan lykkes dig at finde
vand, hvor jeg, bøflen, og alle de andre dyr
dunkede?" spurgte elefanten. "Du må være
gakgak!"
"Hr. Elefant," svarede Riki, "det er hverken et
spørgsmål om størrelse eller mængde. Det,
der er nødvendigt, er nødvendigt. I er gode til
at danse, men ikke til at grave, så lad mig gøre
det!"
Riki gik langsomt i gang med at grave, mens
de trætte og tørstige dyr gav sig til at gå
hjem. Kaptajn Kvik blev for at støtte sin ven
og fortalte røverhistorier hele natten, mens
skildpadden gravede.
Om morgenen, da dyrene kom tilbage,
troede de ikke deres egne øjne. Der var vand!
Dyrene, men især aben, var flove over, at
de havde mobbet og undervurderet Riki så
meget, for nu havde han jo reddet dem alle fra
at dø af tørst.
Og de gamle sagde: "Husk at være gode ved
hinanden. Man ved aldrig, hvad i morgen
bringer, selv en fjende kan blive en ven, selv
en fjende kan en dag blive ens redning."
Det er derfor dyrene ikke længere generer
skildpadden, men han er stadig meget forsigtig
og sky.
Og nu vil jeg lægge denne historie tilbage,
hvor den kom fra.

Se forslag til dramaforløb på næste side!

Om morgenen, da dyrene kom tilbage, troede de ikke
deres egne øjne. Der var vand!

Spørgsmål:
•
•
•
•
•
•
•
•

SKILDPADDEN, DER ALTID BLEV MOBBET 2/3

Hvorfor blev skildpadden
mobbet, og hvem mobbede ham
mest?
Hvem var Rikis bedste ven?
Hvad gjorde dyrene for at skaffe
vand?
Hvad sagde elefanten til Riki, da
han kom for at hjælpe?
Hvordan skaffede Riki vand?
Hvad er en røverhistorie?
Synes du, det er i orden at
mobbe?
Har du prøvet at blive mobbet?
Hvordan føltes det?
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INSPIRATION TIL DRAMAFORLØB
over Skildpadden, der blev mobbet

Fortællingerne fra Mali egner sig godt til at dramatisere sammen med eleverne. ’Skildpadden,
der altid blev mobbet’ er fx meget velegnet. Historien indeholder både mange forskellige dyr
og flere hovedpersoner, lige som handlingens tema kan give anledning til en god snak i klassen.
Den lange sekvens, hvor dyrene forsøger at stampe og danse vandet frem, giver mulighed for at
inddrage musik og dans, og traditionelle afrikanske dragter og masker i papmaché eller karton
kan fremstilles med ret enkle midler.
(Se evt. s. 15-16 til inspiration).
I det følgende afsnit beskriver folkeskolelærer Mette Krue et dramaprojekt, hun gennemførte med
en 2. klasse på Grundtvigsskolen i Nykøbing Sj. med udgangspunkt i Moussa Diallos bog og CD
"Der var engang…Fortællinger fra Mali".

DRAMAPROJEKT MED 2.A (forløbsbeskrivelse)
"I begyndelsen af januar gik vi i gang med at høre alle eventyr og sange. Jeg læste op, vi
hørte sangen, der passede til, vi skrev stikord til hvert eventyr på en A3-plakat, børnene
lavede små tegninger, som blev limet på plakaten, og den kom så op på opslagstavlen.
Efter ca. 3 uger havde vi alle eventyr hængende i plakatform, og vi skulle nu nå frem
til, hvilke 2-3 vi ville dramatisere. Vi lagde alle plakater på gulvet, og børnene lagde
enkeltvis et grønt mærke ved det eventyr, de helst ville arbejde med, et gult ved nr. 2 og
et rødt ved nr. 3. Kimi Komo - den tapre mariehøne, Fanta Cissè og Hanen Og Firbenet
fik flest grønne mærker; så var det på plads!
Vi fandt herefter ud af, hvilke roller, der var i eventyrene, og så gik jeg i gang med
at skrive replikker ud fra fortællingerne i bogen. Rollerne blev fordelt og så gik
produktionen af masker ellers i gang. Vi begyndte også så småt at lave gennemlæsninger
og lære sangene. Op til selve drama-ugen lavede vi ’idémylder’, så børnene fik
indflydelse på, hvordan vi skulle gribe det an. Vi fandt ud af, at vi kunne fremføre
HANEN OG FIRBENET som sang med rekvisitter.
I den følgende uge stod der kun drama på programmet. Vi begyndte hver dag med
massage for at finde ro og være afslappede, inden vi gik i gang, og herefter gik det løs
med øvning og fremstilling af kulisser, kostumer og rekvisitter. Tirsdag, onsdag og torsdag
blev der øvet sange med en til lejligheden indkaldt guitarist sidst på dagen.
Torsdag aften kom børnenes forældre for at se, hvad der var kommet ud af
anstrengelserne, og bagefter var der fællesspisning. Forældrerådet havde lavet ris med
Tiguadégué Na (malinesisk jordnøddesmørsauce) ud fra opskriften i bogen. Det var en
rigtig god aften.
Fredag viste vi stykkerne for resten af indskolingsgruppen, og bagefter spiste klassen
og jeg bananpandekager – jeg havde lavet rigtig mange, og der blev spist op! En del af
tiden var jeg alene med børnene i forløbet, og derfor var de ikke med til at lave mad.
Vi valgte at fokusere på selve drama-delen og arbejdet med at lave kostumer osv. til
forestillingen."
(Mette Krue, lærer på Grundtvigsskolen, Nykøbing Sj.)
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BAGGRUNDSSTOF TIL VIDEREFORMIDLING
BILAG: Billedark til eleverne (næste side), lydoptagelse med Moussa
(Lydeksempel 8)

Løst & fast om Moussa & Mali
MOUSSA FRA MALI

GÆTTE GÅDER

Moussa Diallo kommer fra den fattige vestafrikanske
stat, Mali, hvor han voksede op inde i storbyen. Men om
sommeren boede han altid ude hos sine bedsteforældre
i den lille landsby Koulikoro langt ude på savannen
Her var hverken strøm eller rindende vand, men
masser af frihed og oplevelser for en lille dreng. På
CD’en fortæller Moussa om livet på savannen - uden
TV, computere, mobiltelefoner og gameboys! I stedet
underholdt man sig selv og hinanden på andre måder.

En anden populær leg var at stille gåder til hinanden.
Her gjaldt det om at finde på nogle rigtig svære, så den
anden måtte give fortabt.

Hør Moussa fortælle: Lydeksempel

8

FORTÆL EN HISTORIE!
At fortælle historier er en vigtig del af dagliglivet i Mali.
Forældre og bedsteforældre bruger masser af gamle
sagn og fortællinger, både som underholdning og som et
vigtigt opdragelsesredskab – der er nemlig altid en god
lektie at lære af de gamle historier. Bliver et barn drillet
eller holdt uden for, kunne det fx give anledning til at
fortælle fortællingen om ’Skildpadden, der blev mobbet’
(se s. 10), hvor skildpadden bliver dagens helt og redder
de andre. Gennem årtusinder har udvalgte slægter
haft det ærefulde hverv at være grioter. En griot har
som opgave at huske stammens og de enkelte slægters
historie. Stammens historie og vigtige begivenheder er
blevet overleveret mundtligt fra far til søn i generation
efter generation, og grioterne har således været med til
at fastholde den fælles identitet og bevidsthed i et land,
hvor skriftlighed er af relativt ny dato.

BIOGRAFTUR PR. STEDFORTRÆDER
Når Moussa om vinteren var hjemme i storbyen igen,
ville han gerne i biografen, men pengene var små.
Derfor skillingede alle børnene nogle gange sammen
til én biografbillet. Derefter trak de lod om, hvem der
skulle af sted, og så gik den heldige ind og så filmen.
Bagefter skyndte han eller hun sig tilbage og genfortalte
hele filmens handling til de andre. Og så legede de alle
sammen filmens handling i fællesskab.

VERDENS HØJESTE KLASSEKVOTIENT!
Det er hverken let at være elev eller lærer i skolerne i
Mali. Da Moussa gik i skole, var de ca. 120-130 elever
i hver klasse, så allerede dengang var der trængsel på
skolebænkene! I dag er der ofte helt op til 180 elever i
hver klasse – og stadig kun én lærer!
LØST & FAST OM MOUSSA & MALI

1/2

Her er et par eksempler:
1. Hvilket dyr kryber på alle 4 tidligt om
morgenen, går på to ben hen imod middag og
på tre ben om aftenen? (Mennesket – kravler
som baby, går på to ben som voksen og bruger
stok som gammel)
2. Den efteraber mig, og i løbet af dagen følger
den mig overalt. (Skyggen)
3. Den er højere, når den sidder, end når den står.
(En hund)
4. De går altid side om side, men de mødes aldrig.
(Ørerne)
5. Det er spinkelt og småt, men når dyrene ser det,
bøjer de alle hovedet. (Græsset)
6. Det findes i himlen og på jorden – og er
livsnødvendigt for dyr og mennesker? (Vand)
Sæt eleverne til gruppevis at lave deres egne gåder.
Bagefter kan de prøve dem af på de andre grupper.

MASSER AF SPROG!
I Mali tales der et utal af forskellige lokale etniske
sprog, men det officielle sprog – også i skolen og alle
statsinstitutioner – er fransk. Det til trods for, at Mali
løsrev sig fra det franske kolonidømme allerede i 1960.
Det andet hovedsprog i Mali er bambara, som tales eller
i hvert fald forstås af ca. 80% af befolkningen.
Lær at tælle til 10 og sige ’goddag’ og ’farvel’ på
bambara. Se s. 9, og hør Lydeksempel 9 og 10

LEGETØJ? - DET LAVER MAN DA SELV!
De fleste børn i Mali har ikke penge til legetøj, og der
er heller ikke meget at købe. Og man fejrer hverken
fødselsdag eller jul. Til gengæld er børnene selv rigtig
gode til at lave legetøj af ting, de finder: gammel
ståltråd, tomme konservesdåser, kapsler, cykelslanger
osv. Næsten alt kan bruges og fingernemt forvandles til
de mest fantastiske legetøjsting.
(Se s. 18)
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Moussa som bebs

Moussa som barn

Moussa som voksen

Antilopemaske fra Mali

Der er trængsel på skolebænken i Mali

MOUSSA
OG
MALI
[elev-ark]
Marcia og Moussa i tøj fra Mali

DANMARK

Dreng med hjemmelavet legetøjslastbil

MALI

AFRIKA

Hjemmelavet motorcykel
LØST & FAST OM MOUSSA & MALI

Malis flag (grøn, gul, rød)
2/2
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AFRIKANSKE MASKER

AFRIKANSKE MASKER

I Mali bruges masker til rituelle danse og fortællinger. De hænger også på væggene som
udsmykning som en slags totemfigurer. De fleste masker forestiller dyr og er ofte
skåret ud i træ. Antilopen er fx. et meget udbredt motiv blandt de traditionelle masker fra
Mali (se masken øverst til højre). De bæres enten foran hovedet, eller så masken dækker
hele hovedet. Begge typer kan ses på billederne her. Find flere eksempler på afrikanske
masker i bøger fra biblioteket eller på internettet.
Det er ikke så svært at lave sine egne dyremasker, enten klippet ud i karton, formet i papmaché, malet på en paptallerken eller skåret ud af toppen af en plastic-dunk!

Se også:
»Nemt-at-lave-MASKER« (Lyndie Wright), Tellerup, 1989
- let og overskueligt præsenteres gode kreative forslag til mange forskellige typer 		
hjemmelavede masker.

»African crafts« (Lynne Gardner), British Museum, 2004
- trin-for-trin-vejledning i fremstilling af forskelligt afrikansk kunsthåndværk, herunder
masker, stoftryk og musikinstrumenter.

AFRIKANSKE MASKER		
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HERRE- OG DAMEMODE à la MALI!

+37 o i skyggen...
Det er meget varmt i Mali,
så derfor er den traditionelle
klædedragt for både mænd og kvinder
en slags løsthængende, luftig kjortel i
tyndt bomuldsstof, kaldet en

duloki.
Som billederne viser, laves tøjet
som regel af stof i mange
farver og med flotte
mønstre.

Tøj til både hverdag og fest: Moussa har en almindelig duloki på med tilhørende
bukser i samme stof. Marcia har en duloki ba (festdragt) på. Den er større, og
under dragten har hun slået en tafé, et ensfarvet stykke stof, om sig som en slags
nederdel. På hovedet har hun bundet en musoro, et tørklæde af samme stof som
duloki ba’en. Moussas banfula er rigtig god at kysse bagved!

Den flotte hat til mænd hedder en
banfula, og er lavet af læder og
dekoreret med smukke mønstre.

SÅDAN LAVER DU SELV EN DULOKI
1. Skaf noget spraglet bomuldsstof i brede baner
med mange stærke farver.
2. Bred det ud på gulvet i dobbelt lag.
3. Læg dig oven på stoffet, og få en anden til at
markere, hvor hullerne til hals og arme skal være.
4. Klip hul til halsen i den ende af stoffet, hvor det
bukker rundt.
5. Sy siderne sammen - husk at lade huller stå
åbne til armene.

Så enkelt kan det gøres: en duloki er egentlig bare et
stort stykke stof med hul til hoved, arme og krop og syet
sammen i siderne!

TØJ I MALI

		

6. Tag den på, og gå ud og nyd det dejlige solskin!

- MOUSSA DIALLO TRIO		
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MAD FRA MALI			

- MOUSSA DIALLO TRIO			
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Her er opskrifter på tre madspecialiteter fra Mali. Lav dem sammen i klassen, måske til
det næste forældrearrangement? Server sammen med masser af frisk frugt og bær.

MAD FRA MALI

HJEMMELAVET
LEGETØJ
FRA MALI

I Mali er børnene rigtig
gode til selv at lave
legetøj af ting, de finder,
fx ståltråd, træstykker,
tomme dåser, kapsler og
cykelslanger.
Alt kan bruges, og affald
forvandles til flot legetøj.
Se bare på billederne her!
Prøv selv at lave en bil, en
dukke eller noget andet
legetøj af ting, du finder.
HJEMMELAVET LEGETØJ FRA MALI - MOUSSA DIALLO TRIO		
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