UNDERVISNINGSMATERIALE
TILGODESER FÆLLES MÅL

Musik • Dansk
Indskolingen

•
•
•
•

Brug før / efter skolekoncert med

PHØNIX
LMS’ aktiviteter er støttet af

Sangrepertoire
Komposition
Musikoplevelse
Finde tekst

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

KOMPETENCEOMRÅDER
1. Musikudøvelse, Musikalsk skaben, Musikforståelse
2. Læsning (Dansk)

Kompetencemål
flerårige læringsmål

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
1. E
 leven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse. (Musik)
2. Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske
aktiviteter (Musik)
3. Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik. (Musik)
4. Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i
hverdagssammenhænge (Dansk)

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Komposition (Musik)

Sangrepertoire (Musik)
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

Eleven har viden om
rytme, melodi og opbygning i rim, remser og
sange

Instrumentkendskab

Musikoplevelse (Musik)
Eleven kan lytte opmærksomt til musik

Eleven kan skabe enkle
rim, remser og sange

Eleven har viden om aktiv
lytning

Eleven kan gengive klangen
af og navngive forskellige
typer af instrumenter

Eleven har viden om
forskellige typer af instrumenter

Finde tekst (Fase 2) (Dansk, Læsning)
Eleven kan finde tekster ved at navigere
på alderstilpassede
hjemmesider

Eleven har viden om
sideopbygning på
hjemmesider

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Eleverne kan digte nye vers til en folkevise.
2. Eleverne kan navngive tre forskellige instrumenter ud
fra instrumentbilleder og lydeksempler.
3. Eleverne kan løse en quiz på Phønix’ hjemmeside.

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.

PHØNIX
Koncert for indskolingen

I denne sæson skal indskolingen på jeres skole til koncert med Phønix, et af Danmarks bedste og mest
originale folkemusik-ensembler, på besøg på jeres skole. Phønix spiller spændende og medrivende ny
dansk folkemusik, serveret med energi og blændende musikalitet. Koncerten er rettet mod indskolingen
og præsenterer gamle danske folkeviser i moderne udgaver udtrykt med Phønix’ helt unikke sound - og i
tæt samspil med publikum. Gruppen har mere end tusind koncerter bag sig i ind- og udland og er samtidig
et af landets mest erfarne skolekoncertorkestre, så der er lagt op til en intens og nærværende musikalsk
oplevelse for børn og voksne!

Musikerne er:
Anja Præst Mikkelsen - basklarinet og klarinet
Jesper Vinther - harmonika
Jesper Falch - percussion
Karen Mose Nørgaard - sang og seljefløjte

Undervisningsmaterialet
Materialet lægger op til at arbejde med folkeviser ud fra forskellige indfaldsvinkler - krydret med bl.a. en
lille internet-quiz og lidt kreativt husflid! Det er primært rettet mod fagene musik, dansk (og billedkunst) og kan differentieres efter behov og niveau. Læs mere under afsnittet ’Sådan bruges materialet’ på
side 1.

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

Kontaktlæreren bedes udlevere materialet til de relevante lærere.
Evt. 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 & PHØNIX

PHØNIX
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PHØNIX
Praktiske oplysninger
Målgruppe: Indskolingen
Max. publikum: 150
Opstillings- og nedtagningstid: 35 min / 25 min
Scene: Orkestret stiller op på gulvet
Strøm: Strøm ved scenen (220 volt) samt 1 lang forlængerledning.
Publikum: Eleverne sidder på gulv/måtter evt. med bænke/stole i den bageste række
Hjælpere: Ikke nødvendigt

Adgang til omklædningsrum: Nej tak
Forplejning: Vand, kaffe, te + evt. lidt brød/frugt
Ved ankomst: Orkestret henvender sig på kontoret for at blive vist til rette, hvis ikke
andet er aftalt.

Tag kontakt til orkester inden turnéen
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 for PHØNIX:
Jesper Vinther Petersen
E-mail: jesper@phonixfolk.dk
Tlf: 2448 7062

(NB! Kun til brug under turnéen)

- og her er han!

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.
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INDHOLD
side

1

SÅDAN BRUGES MATERIALET

2-3

LIDT OM FOLKEVISER - til oplæsning eller genfortælling

4-5

‘ALLE MAND’ - sjov vers-stafet! Tag klassens vers med til koncerten!

6-7

LAV EN ILLUSTRERET UDGAVE AF ‘SVEN NORDMAND’ - elevopgave

8

.DK-QUIZ OM PHØNIX

9-10

INSTRUMENTPRÆSENTATION OG INTERNETOPGAVE

11

KONCERTPLAKAT TIL OPSLAGSTAVLEN
Originale tegninger: Anton Hannibal

LYDEKSEMPLER
1.

PRÆSENTATIONS-MEDLEY

2.

‘ALLE MAND’ - karaoke-backing til vers-stafet

3.

‘SVEN NORDMAND’ [Phønix-version]

4.

‘SVEN NORDMAND’ [Marie Mide, 1962]

5.

‘DEN STORE MAND’ (lyttenummer)

6.

KLARINET-EKSEMPEL

7.

BASKLARINET-EKSEMPEL

8.

HARMONIKA-EKSEMPEL

9.

PERCUSSION-EKSEMPEL

10.

SANG-EKSEMPEL

11.

SELJEFLØJTE-EKSEMPEL

Alle musikeksempler undtagen track 4 spilles af Phønix.
Lydeksemplerne downloades fra gruppens side på www.lms.dk til egen computer,
hvorfra de kan afspilles direkte, uploades til mp-3-afspiller eller brændes over på
en CD, som kan afspilles på skolens lydanlæg.
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LÆRER

SÅDAN BRUGES MATERIALET
Materialet retter sig mod fagene DANSK, MUSIK (og BILLEDKUNST)

DANSK/MUSIK
1. LIDT OM FOLKEVISER [s. 2-3]
Et baggrundsmateriale til lærerens orientering om folkeviser generelt, og om hvordan de
er blevet brugt og videreformidlet gennem tiderne; inkl. en lille klasseøvelse i mundtlig
overlevering.

2 ALLE MAND-VERSSTAFET [s. 4-5]
Meddigtningsøvelse for hele klassen. ALLE MAND er en delvis improviseret rundesang, hvor
sangerne selv skal digte flere vers over en bestemt versskabelon med udfyldningshuller.
Opskrift og lydeksempel medfølger! [s. 5/LYDEKSEMPEL 2].
NB! Tag klassens vers med til koncerten!

3. SVEN NORDMAND - i klassens egen illustrerede version [s. 6-7]
Et lytte, læse-, snakke- og tegneforløb, hvor eleverne dykker ned i visen om Sven Nordmand
- og ender med deres egen illustrerede klasseudgave af den. Lydeksempler med to forskellige
udgaver af visen er vedlagt [Lydeksempel 3 og 4].

4. ”.dk”-QUIZ [s. 8]
Her kan eleverne på egen hånd udforske Phønix’ hjemmeside, og - med lidt hjælp fra et par
stikord - gå på bogstavjagt og stave til det hemmelige ord.

MUSIK
5. LIDT OM PHØNIX’ INSTRUMENTER [s. 9-10]
Blandt materialets lydeksempler er der også præsentation af nogle af de spændende
instrumenter Phønix spiller på til koncerten [Lydeksempel 6-11]. Hør dem sammen, og
forbind instrumenterne med de rette musikere. Udfyldningsark medfølger.

God fornøjelse!
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OM FOLKEVISER - LÆRER

Lidt om

FOLKEVISER ...

- til at læse op eller genfortælle
Træsnit o. 1550

Folkevisens og -musikkens historie
I Danmark kender man stadig nogle af de sange, der er blevet sunget for 600 år siden!
Dengang kunne man jo ikke indspille sangene på CD, så de har overlevet ved at gå fra mund
til mund. På den måde har de nok også ændret sig meget. I kender godt det dér med, at en
historie bliver mere og mere fantastisk for hver gang, den bliver fortalt. Sådan var det også
med sangene. Derfor kan man i dag finde den samme sang i mange forskellige udgaver og
med forskellige melodier til.
Sangene blev brugt til at danse til. Man havde jo ikke opfundet så mange instrumenter på den
tid, så hvis man ville feste og danse, brugte man stemmen som instrument. Man dansede i
lange kæder. Der var én, der sang for, og resten sang med på omkvædet.
Man brugte også sangene til at fortælle historier med. De rigtig gamle danske sange er faktisk
eventyr om prinsesser, riddere og drager, som man lavede melodier til. De handlede mest om
krig og kærlighed og onde konger, der ville bestemme det hele. Nogle af sangene blev også
digtet om kirken og præsterne, som bestemte det meste dengang. Når bønderne og alle de
almindelige mennesker lavede sange om præsterne, gjorde de altid nar af dem, fordi de ikke
kunne lide, at de bestemte det hele. Men så sang de dem til gengæld også kun, når de var
sikre på, at præsterne ikke hørte dem!!
Man lavede også sange om ting der var sket i virkeligheden. Hvis der var en ridder der havde
slået mange fjender ihjel i krig, blev der digtet en sang om ham, hvor man fortalte om hans
bedrifter, og man hyldede ham som en helt gennem sangen.
Der fandtes nogle omrejsende sangere, som man kaldte troubadurer. De gik fra landsby til
landsby og sang disse sange om heltene, så alle kunne følge med i hvad der var sket. Man kan
vel nærmest kalde dem en slags datidens journalister.
Alle disse sange gik som sagt fra mund til mund, og i 1800-tallet begyndte sangforskere at tage
ud og besøge gamle sangkoner og -mænd som stadig kunne huske nogle af sangene. De havde
lært dem af deres forældre, som havde lært dem af deres forældre osv. Disse sangforskere skrev
sangene ned, og de blev samlet i store sangbøger, som vi stadig har i dag. Det er grunden til,
at man stadig kender dem i dag. Der er ikke så mange der synger dem mere, men man kan
altid låne sangbøgerne og lære sig sangene, hvis man har lyst.
I Danmark har vi også en stor samling af arbejdssange. Når sømænd arbejdede på skibet havde
de nogle sange, de sang for at gøre arbejdet nemmere. Man skulle jo f.eks være mange om
at trække sejlene op, og så sang man for at kunne trække dem i takt. Disse sange handlede
mest om livet på havet og om savnet til familierne derhjemme. Bønder sang også sange, når
de arbejdede i marken, og soldaterne, når de marcherede.
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OM FOLKEVISER - LÆRER

Der blev selvfølgelig også spillet musik i gamle dage. Først på primitive
instrumenter som fløjter og trommer og senere, da instrumenterne
udvikledes på især violin og blæserinstrumenter. Lidt senere, i midten
af 1800-tallet, kom også harmonikaen til. Der var altid nogen der kunne
spille i de forskellige landsbyer, og de blev så hyret til at komme og
spille, hvis der for eksempel skulle være bryllup.
I perioden ca. 1660-1800 blev det bestemt, at man skulle have en særlig
tilladelse til at spille musik for folk. Så var det kun nogle få spillemænd,
der måtte tage ud og spille til fester og spille på markedspladser osv.
De fleste af disse spillemænd kom inde fra de store byer, og de tog så
ud på landet og spillede. Men det betød jo også, at alle spillemændene
ude fra landet blev arbejdsløse. De kunne nu ikke lade være med at
spille alligevel, så de blev bare nødt til at gøre det i smug. Hvis man
fandt ud af, at der blev spillet musik af andre end dem, der havde
fået lov, blev de, der gjorde det, straffet med bøder og strafarbejde.

To af Danmarks store
folkemindesamlere, Hjalmar
Thuren og H. Grüner Nielsen
med deres fonograf. (1910)

Efter 1800 blev det igen lovligt for alle at spille, og så kan det nok
være at der blev spillet alle steder. Der skulle være musik til bryllupper,
dåb og begravelse, til høstfest og midsommerfest og til andre baller, hvor folk mødtes og dansede
forskellige slags danse, som hopsa, polka, vals og menuet. Disse danse og mange flere fra den tid
bliver stadig danset i Danmark. Ligesom med sangene er der ikke så mange, der danser dansene
og spiller melodierne længere, men der findes næsten 2000 nodebøger, der er blevet bevaret fra
1700- og 1800-tallets spillemænd, som har skrevet deres yndlingsmelodier ned i en bog. Nogle af
disse bøger er gået i arv fra generation til generation, og pludselig en dag er de blevet fundet på
et støvet loft og samlet et sted, hvor man nu kan låne dem og lære sig melodierne.
Faktisk er meget af spillemandsmusikken også gået fra generation til generation, og der er stadig
nogle få mennesker i Danmark, der har lært melodierne af deres forældre, som har lært dem af
deres forældre osv. Tænk engang at man kan lære sit barn en melodi, som går helt tilbage til dets
egen tip-tip-tip-tip-oldefar!!!!

Øvelse
i
mundtlig overlevering
Stil eleverne op på en lang række foran tavlen. Hvisk
en lille, detaljeret og på forhånd nedskrevet historie i øret
på den elev, der står yderst. Eleven hvisker derefter historien ind i øret på den næste elev, som hvisker den videre til
den næste elev osv., indtil historien er nået hele vejen igennem
rækken. Det er vigtigt, at hver elev kun fortæller historien én
gang til sidemanden. Sidste elev i rækken (gen)fortæller nu
højt, hvad han eller hun lige er blevet hvisket i øret. Sammenlign med den første version, og snak om, hvad
det betyder for indholdet, når noget overleveres
mundtligt (tab af detaljer, nye detaljer,
overdrivelse, underspilning etc.).
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ALLE MAND-STAFET - LÆRER

ALLE MAND-vers-stafet
(sådan sang tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldemor karaoke!)

Dansescene, kalkmaleri ca. 1350

Mange moderne sanglege som ‘Boogie-Woogie’, hvor ben, arme og næser rystes både ind og ud,
mens man danser rundt i ring, har i virkeligheden rødder tilbage i gamle nordiske runddans- og
rundesangstraditioner. Helt tilbage fra middelalderen har mennesker i festligt lag danset og sunget
lange danseviser, hvor nye vers-elementer eller trin føjes til, efterhånden som sangen og dansen
skrider frem. I dag har den form for samvær de fleste steder fundet nye udtryk, men på Færørerne
synger og danser man faktisk stadig de samme, ofte timelange delvist improviserede kædedanse/sange, som man har gjort i flere hundrede år.

Til koncerten skal eleverne synge med på en sådan improviseret rundesang, nemlig visen ‘ALLE
MAND’. Visen starter med tre vers (se nedenfor). Når de er sunget, lægges der nye vers på vha. de
forslag, klasserne møder frem med (se næste side)

ALLE MAND
1. Alle mand ville ud at ride
min mand ville med-med
Alle mand havde nye bukser
min mand havde ingen
Så tog jeg skindet af to okser
og gjorde min mand nye bukser
okse-bukser havde min mand

3. Alle mand ville ud at ride
min mand ville med-med
Alle mand havde nye sko
min mand havde ingen
Så tog jeg yveret af vor so
og gjorde min mand nye sko
so-sko havde min mand

2. Alle mand ville ud at ride
min mand ville med-med
Alle mand havde nye trøje
min mand havde ingen
Så tog jeg lagnet af vor køje
og gjorde min mand nye trøje
køje-trøje havde min mand

PHØNIX

På næste side er der en opskrift på,
hvordan der kan digtes videre på sangen.
Hør også Phønix’ version:

[Lydeksempel 3]

Dette materiale er udarbejdet til LMS-turnéer

LMS © 2015

4

ALLE MAND-STAFET - LÆRER

1. Først lærer eleverne visens melodi og startvers
Musikken og de tre første vers til ‘ALLE MAND’ indøves ved hjælp af ‘mundtlig overlevering’:
1. Først indøver læreren melodien og teksten hjemme ved at synge sammen med CD´en.
2. Derefter ‘overleveres’ visen mundtligt til eleverne: Læreren synger en linie ad gangen,
og eleverne synger efter.
3. Lærer og elever synger de tre vers sammen uden akkompagnement.
4. Til sidst synges de tre vers sammen med Phønix’ indspilning [Lydeksempel 3].

2. Opskrift på at lave nye vers
Som det fremgår, er visen er bygget op over en ret enkel tekstskabelon, hvor kun få elementer
ændres fra vers til vers. Ordene for det ny klædestykke og materialet, det laves af, skal rime og
højst have to stavelser. (heste-veste, katte-hatte osv.). Resten er det samme fra vers til vers.

OPGAVE:
Eleverne bruger nu samme opskrift til at lave flere vers til visen. Skriv evt. vers-skabelonen op på
tavlen med plads til udfyldning. Så er opgaven nemmere at overskue. Sådan her:

Alle mand ville ud at ride
min mand ville med-med
Alle mand havde nye
min mand havde ingen
Så tog jeg
og gjorde min mand nye
		

-		

		

havde min mand

Skriv det nye forslag op på tavlen ved siden af skabelonen. På indspilningen af ‘ALLE MAND’
[LYDEKSEMPEL 3] er der gjort plads til, at klassen derefter kan prøve at synge de nye vers
sammen med Phønix som en slags ægte folkemusik-karaoke!

3. Prøv også med helt nye tekst-idéer
Visen kan varieres yderligere ved at ændre aktiviteten ‘ud at ride’ til fx. ‘hen i skolen’ eller ‘ud at lege’
og klædestykkerne til fx. ‘hjerner’ eller ‘biler’. En udskiftning af ordene ‘Alle Mand’ med ‘Hele klassen’
og ‘min mand’ med ‘deres lærer’ kan også sagtens sætte nogle idéer i gang…
Fx.:

Hele klassen ville ud at lege
deres lærer ville med-med
Hele klassen havde nye hjerner
deres lærer havde ...... (osv.)

- Jo vildere idéer, jo sjovere, så lad bare fantasien få frit løb!
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’SVEN NORDMAND’ - LÆRER

FOLKEVISEN SVEN NORDMAND
- i klassens helt egen illustrerede udgave!

LYT

LÆS

SNAK

TEGN

Folkevisen Sven Nordmand, som Phønix spiller til koncerten, er et godt eksempel på en mundtlig
overlevering af en gammel sang. Karen Mose, der er forsanger i Phønix, har nemlig lært sangen
af sin mor, da hun var lille. Senere fandt hun i en folkevisebog en ny melodi til visen, som Phønix
har taget til sig og nu bruger, når de spiller den [Lydeksempel 4]. Visen Sven Nordmand findes
i det hele taget i mange variationer, og blandt lydeksemplerne til materialet findes en indspilning
med Marie Mide (1894-1985) fra Vorup ved Randers, der her synger sin version af sangen
[Lydeksempel 5].

ARBEJDSFORSLAG TIL LÆRER
1. Spil visen ’Sven Nordmand’. [Lydeksempel 4] Den findes også på
Phønix’ hjemmeside www.phonixfolk.dk, hvor der også er andre musik
eksempler og videoklip med Phønix. Klik på download og derefter på visens navn.

2. Snak derefter med børnene om visens indhold. Der er sikkert flere ord
og vendinger, de ikke helt forstår. Del klassen op i grupper i et antal, der passer til
visens strofer. Gruppe 1 skal arbejde med vers 1, gruppe 2 med vers 2 og så
fremdeles. Hver gruppe får et ark papir, hvor deres vers står skrevet nederst på
siden. Forbered grupperne på, at de, når visen bliver afspillet igen, skal lytte
grundigt til deres eget vers og prøve at følge med i teksten.

3. Afspil visen igen. Lad derpå børnene gå sammen i grupperne og lave en
tegning på arket, der passer til deres vers. Når tegningerne er færdige, kan de
hænges op i klassen eller kopieres og samles, så hvert barn får sin egen lille
illustrerede bog med visen Sven Nordmand.

4. Alternativt kan læreren lave en række spørgsmål, som børnene skal svare
på eller tegne til, efter de har lyttet til og snakket om visen. Fx:
Hvad er den bredeste bro? Hvad er det rundeste hjul? osv.

PHØNIX
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TEKSTBILAG

ELEV

Sven Nordmand
1. Og hør du Sven Nordmand, hvad jeg vil sige dig
Ni spørgsmål har du at besvare her for mig
Og enten skal du døden da modtage
Eller det skal gå dig vel i dine dage
2. Og sig mig hvad er vel det rundeste hjul
Hvorunder der spiller så mangen farer i skjul
Og hvor fører vejen den brede
Hvor efter tragter mennesket med glæde
3. Jo, solen den er vel det rundeste hjul
Hvorunder der spiller så mangen farer i skjul
Til Helvede fører vejen den brede
Hvor efter tragter mennesket med glæde
4. Og hvad er vel mørkere end natten den grå
Og hvad slår vel stærkere end lærkevinger små
Og hvad råber højere end tranen
Og hvad er vel hvidere en svanen
5. Jo, tanken er mørkere end natten den grå
Og hjertet slår stærkere end lærkevinger små
Og tordnen råber højere end tranen
Og englene er hvidere end svanen
6. Og sig mig hvad er vel den bredeste bro
Hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro
Og hvad dækker Jorden med et klæde
Og hvor finder død mand sit sæde
7. Jo, isen den er vel den bredeste bro
Hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro
Og sneen dækker Jorden med et klæde
I graven finder død mand sit sæde
8. Og hør du Sven Nordmand hvad jeg vil sige dig
Ni spørgsmål har du nu besvaret her for mig
Og ikke skal du døden da modtage
Men det skal gå dig vel i dine dage
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Hvor hurtig er du?
Prøv PHØNIX’

k

.d

ELEV

og find ud af det!

På Phønix’ hjemmeside www.phonixfolk.dk kan du finde ud af en masse om Phønix,
se billeder og videoer og høre musik. Her er en lille quiz, hvor du kommer rundt på hele
hjemmesiden i en bogstavjagt. Er du klar? Så spænd sikkerhedsbæltet, tjek ilt-tilførslen,
start stopuret og tag på bogstavjagt i cyberspace. Sidste mand er en punkteret sækkepibe..!

Spilleregler:
På hjemmesiden er der gemt 6 bogstaver som tilsammen danner ét ord. Bogstaverne kaldes
frem ved at holde musen hen over bestemte steder på de forskellige sider. Bogstaverne
skrives i kasserne herunder, efterhånden som du finder dem. Der er et bogstav gemt under
hvert af de 6 menupunkter på Phønix hjemmeside (Om Phønix, Media, Kalender, Presse,
Kontakt, Medlemmer). Klik på menupunktet, og gå på jagt efter bogstavet!

Her er nogle stikord, der fortæller, hvor du/I skal lede:
Menupunkt

Stikord

1. Om Phønix		

Find en, der griner

2. Presse		

Find en, der går

3. Forside		

Find Storbritanniens flag

4. Kalender		

Find det årstal, som er ens forfra og bagfra

5. Lyd 		

Find Phønix’ første CD

6. Kalender 		

Find cyklen

Skriv bogstaverne her:

6

1

3

2

4

5

NB! Hvis du er hurtigt færdig, kan du klikke ind på Video-siden, hvor du kan se forskellige
udvalgte videoer med Phønix.
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LÆRER

LIDT OM PHØNIX’ INSTRUMENTER
...i lyd og billeder!
Basklarinet, congas, harmonika, bækkener, klarinet, djembe, cajon..... Der er masser af forskellige og
usædvanlige instrumenter på scenen, når Phønix spiller deres sprælske og medrivende moderne udgaver af
tidligere tiders folkemusik.
På LYDEKSEMPEL 7-12 demonstrerer Phønix, hvordan nogle af disse instrumenter lyder.

1. LYTTEOPGAVE
Hør eksemplerne ét efter ét, og prøv, om eleverne kan gætte, hvilket instrument de hører!

Klarinetter
Percussion
Harmonika

2. INTERNET-OPGAVE

HVEM ER HVEM I PHØNIX? OG HVEM SPILLER PÅ HVAD?
I denne opgave skal eleverne i gang med at søge oplysninger på Phønix’ hjemmeside
www.phonixfolk.dk. De skal finde ud af, hvad de fire musikere i Phønix hedder, og
hvilket instrument de spiller på. Hjælp børnene i gang. På hovedsiden skal man klikke på
medlemmer, så kommer de fire navne frem. Klikker man på et af navnene, dukker der et
billede og en kort tekst op om den pågældende musiker. Vil man se flere billeder, klikkes
på galleri.

Brug elevarket på næste side!
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PHØNIX

Jeg hedder

Jeg hedder

Jeg hedder

Skriv derefter musikerens navn i boblen under billedet.

Jeg hedder

Før ballonsnoren fra hvert instrument hen til den rigtige musiker.
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KONCERT

Klasser:
Sted:

							

								

Tidspunkt:

							

