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

musik.lms.dk/katrinestochholm.asp
Se også ‘Til kontaktlæreren’ på side 9
Forsidefoto: Bjørn Giesenbauer
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Sådan bruges materialet

1. OBLIGATORISK INTRO (DANSK)

½

Time

Materialet er sammensat, så du kan plukke de opgaver, I har tid til eller bruge et af de forløb, vi skitserer herunder
– men husk som minimum at udlevere linket til den tilhørende præsentations-app til eleverne!

OPTAKT TIL KONCERT + LINK TIL PRÆSENTATIONS-APP
Fortæl eleverne om den kommende koncert med Katrine Stochholm & DetVildeBand og hendes projekt
med at sætte musik til nogle af de gamle danske digtere fra den romantiske periode. Udlever link til præsentations-appen (kan åbnes i mobil/tablet/PC/Mac), så eleverne kan forberede sig på koncertoplevelsen.

2. TEKSTANALYSE (DANSK)

2

Timer

1. Præsentations-app - s. 5-6
2. Til dansklæreren - s. 9

SAMMENLIGNENDE TEKSTANALYSE - GAMLE OG NYE ROMANTIKERE
Katrine Stochholms arbejde med tekster fra nogle af guldalder-digterne lægger op til et sammenlignende
teksanalyse-forløb på tværs af tid og rum. Se nærmere beskrivelse på s. 9.
1.
2.
3.
4.

Til dansklæreren - s.9
Tekstanalyse-opgave (elev) - s. 10
Tekstbilag 1 + 2 - s. 11-12
Baggrundsstof: Mød 4 digtere med rødder i romantikken - s. 13

Gruppenavn, produktionsnavn
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Obligatorisk
LYN-INTRODUKTION
(dansk- eller kontaktlærer)

KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Præsentations-app
FØR KONCERTEN: MØD GRUPPEN PÅ APP!
Undervisningsmaterialet til Katrine Stochholm &
DetVildeBand’s skolekoncert indeholder en webapp.

http://musik.lms.dk/katrinestochholm.asp

Som introduktion til koncerten med Katrine Stochholm
& DetVildeBand har LMS udviklet en præsentationsapp til mobiltelefon/iPad/computer/smartboard,
hvor Katrine i musik, lyd og billeder inviterer eleverne
indenfor til en lille rundtur i hendes musik og personlige
fortællinger. Vha. app’en kan eleverne udforske gruppen og dens musik på egen hånd og på den måde få
pirret deres nysgerrighed og forventning til koncerten.
Og det vil forhåbentlig i sidste ende give dem en endnu
bedre koncertoplevelse!
Hvordan gør man?
Dansk- eller kontaktlæreren 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 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 direkte 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 WI-FI) 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)?
App’en henvender sig i sit udgangspunkt direkte til
koncertgængeren - den enkelte elev (og lærer) - som
præsentation af gruppen, men indeholder også materiale til en sammenlignende analyseopgave i dansk.
App’ens indhold og dens brugsværdi i fht. selve koncertoplevelsen kan desuden indgå som elementer i en
snak efter koncerten.

Forsiden af Katrine Stochholms mobilapp

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 Katrine
Stochholm & DetVildeBand og musikken
før selve koncertoplevelsen.

På forhånd tak!

God fornøjelse!
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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DOWNLOAD MOBIL-APP
Snart skal du til koncert her på skolen
med KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand

Katrine & co

Før koncerten kan du møde Katrine Stochholm i denne præsentations-app,
som kan åbnes på alle smart phones (iPhone/Android).

Scan dette QR-link:

http://musik.lms.dk/katrinestochholm.asp

•

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

•

Åbn app’en i browseren på enten din computer, tablet eller smartphone: 				
http://musik.lms.dk/katrinestochholm.asp

NB! Brug altid trådløst netværk, hvis du ikke har fri mobildata på din mobil.

God fornøjelse med app’en - og med koncerten!

KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
Dansk

KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Fælles Mål
DANSK (7.-9. klasse)
KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

Fortolkning

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
 leven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog
E
gennem systematisk undersøgelse og diskussion af
litteratur og andre æstetiske

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Oplevelse og indlevelse
Eleven kan formulere egne
oplevelser og sansninger i
æstetisk sprog

Eleven har viden om
æstetisk sprogbrug

Undersøgelse
Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog,
indhold og virkelighed

Eleven har viden om genre,
sprog, symbolik, forfatter,
værk og fortæller

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Eleven kan sammenholde to digte fra forskellige
tidsperioder og reflektere over ligheder og forskelle
2. Eleven kan forholde sig til flere formidlingslag og
deres indvirken på hinanden (musik vs. tekst)
3. Eleven kender til 4 danske digtere med rødder i
romantikken

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.
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Til dansklæreren
KONCERTEN & DE DANSKE DIGTERE
Snart kommer Katrine Stochholm & DetVildeBand og
spiller koncert på jeres skole. Katrine Stochholm har
gennem længere tid arbejdet med at sætte musik til
store danske digtere med rødder i romantikken som
Emil Aarestrup, Jeppe Aakjær og Sophus Claussen.
Med sin eksperimenterende kompositoriske tilgang
har hun med sin musik til disse tekster fået skabt et
inspirerende spændingsfelt mellem det nye og gamle.
Denne koncert giver således en god anledning til at
kaste et blik på nogle af disse digtere - med Stochholms musik som katalysator.

Katrine Stochholm kigger tilbage i hstorien...

ET TEKSTANALYSEFORLØB
Undervisningsmaterialet indeholder derfor et oplæg til
en sammenlignende analyse af to af de tekster, hun
har sat musik til, nemlig:
• ‘En dejlig aften’, Emil Aarestrup (1800-1856) 		
• ‘Fugle Krybdyr Rovdyr Padder’, en af hendes egne
tekster.

MATERIALER TIL FORLØBET:
1. Selve tekstanalyse-opgaven i 4 trin - s. 10
2. De to digte som elev-bilag (m. spørgsmål
+ link til musikken) - s. 11-12
3. Link til mobil-app’en hvor Katrine Stochholm fortæller om arbejdet med de gamle
tekster, om hvordan hun komponerer og
om at skrive sine egne tekster - altsammen vigtigt baggrundsmateriale til tekstanalyseopgaven - s. 6
4. Baggrundsstof: En præsentation af 4
danske digtere med rødder i romantikken: Aarestrup, Stuckenberg, Claussen
og Aakjær i korte biografiske afsnit - s. 13
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Solopladen, ‘Danser Til Radio’, 2016

DANSK
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Tekstanalyse:
Gamle og nye
romantikere
Katrine & DetVildeBand

Vi skal inden længe opleve en koncert med Katrine
Stochholm & DetVildeBand. Hun beskriver sig selv
og bandet således:
„I selskab med sit band, DetVildeBand præsenterer
komponist Katrine Stochholm sine danske sange
der bevæger sig rundt i tekstuniverser spændende
fra midten af 1800-tallet til nutiden. Med tekster af
store danske digtere som Emil Aarestrup, Jeppe
Aakjær, Viggo Stuckenberg, Sophus Claussen og
af Katrine Stochholm selv, får eleverne med denne
koncert mulighed for at få et helt nyt perspektiv på
den danske litteratur.“

3. Sammenlign nu de to sange:
• Sammenlign brugen af metaforer/billedsprog i
Aarestrups tekst og Stochholms tekst.
• Er der en forskel i forhold til, at den første tekst
(En dejlig aften) er skrevet ca. 200 år før melodien,
hvor den anden tekst (Fugle Krybdyr Rovdyr
Padder) er skrevet samtidig med mellodien?
• Hvordan mærker man forskellen?
• Savner man mødet mellem det nye og det gamle?
4. Slut forløbet af med at høre videoerne med de to
sange endnu en gang.

Som optakt til koncerten skal vi kigge lidt på to tekster
Katrine Stochholm har sat i musik - ét af de ældre digte
og ét af de nyere, som hun selv har skrevet. Vi vil kigge på
teksterne hver for sig, og vi vil sammenligne de to tekster.

1. Først vil vi se på en tekst af Emil Aarestrup (18001856). Digtet hedder “En dejlig aften”.
[Se Bilag 1]
Spørgsmålene diskuteres, og der lyttes til Katrine
Stochholms indspilning.
2. Derefter skal vi se på en tekst, som er skrevet af
Katrine Stochholm selv. Digtet hedder “Fugle Krybdyr Rovdyr Padder”
[Se Bilag 2]

MATERIALER
1. De to tekster (Bilag 1 +2 - s. 11-12)
2. Mobil-app, hvor Katrine Stochholm
fortæller om forskellen på at skrive musik til
andres og egne tekster, om sin egen skriveproces med både tekst og musik, og der
linkes til videoer med opgavens to sange:
musik.lms.dk/katrinestochholm.asp
3. Bilag 3: Oversigtsark med præsentation
af 4 digtere med rødder i romantikken, som
Katrine alle har sat musik til. (s. 13)

Spørgsmålene diskuteres, og der lyttes til Katrine
Stochholms indspilning.
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Bilag 1
EN DEJLIG AFTEN! - STILLE SØLVKLART VANDET
Tekst: Emil Aarestrup(1800-1856)
Musik: Katrine Stochholm

En dejlig aften! - stille sølvklart vandet
vi roede langsomt hen i lundens skygge
sømåger fløj forbi os venligt trygge
og hilste os som folk der kom fra landet
En sværm meduser steg og sank i vandet
men jeg var ør af kærlighed og lykke
Jeg kunne hende kun i hånden trykke
og vidste ej og tænkte ej på andet
Foto: Michell Boysen

Da hviskede hun: Se skyerne du søde
se skoven søen fjerne bjerge drikke
den sidste glans - glødende purpurrøde
Tilgiv natur jeg så det dengang ikke
Isauras kinder så livsaligt gløde
Tilgiv - jeg ændsed ej din aftenrøde

SPØRGSMÅL
1. Gennemgå teksten – er der nogle ord, vi ikke kender –
ikke bruger i dag? Slå ordene op. Hvilke ord ville man
skrive i dag?
2. Kom med eksempler på, hvordan Emil Aarestrup bruger
metaforer og billedsprog i sin tekst.
3. Læs teksten højt for hinanden.
4. Lyt til teksten med musik: Hvad gør musikken ved oplevelsen? Ændrer det ved, hvordan vi opfatter ordene?
Gammelt digt – ny musik. Hvad gør det ved os?
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

HØR TEKSTEN MED MUSIK
Katrine Stochholm har sat digtet i musik og
indspillet det sammen med DetVildeBand.
Hør sangen på hendes mobil-app, hvor
hun også fortæller om at skrive musik til
teksterne:
musik.lms.dk/katrinestochholm.asp

DANSK
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Bilag 2
FUGLE KRYBDYR ROVDYR PADDER
Tekst & musik: Katrine Stochholm

Vi er fugle vi er krybdyr vi er rovdyr vi er padder
og vi synger til hinanden med koder og hemmeligheder
og vi daser i parken
og betror os til hinanden
at vi er forvredne forvirrede forstrukne og forslåede

Foto: Bjørn Giesenbauer

Men når vi er fugle når vi er krybdyr når vi er rovdyr når vi er padder
og vi strækker os mod solen over træerne på himlen
og vi rejser os over jorden
og vi slipper vores tyngde
og bobler og bliver mere end vi troede vi kunne blive.
Så bliver vi drager, vi bliver traner, vi blir søjler vi blir forme vi blir luftdyr
vi blir luftdyr, vi blir sumpdyr, vi blir vanddyr, vi blir fabeldyr
og vi blir så levende og frie
og bevæger os gennem tiden
det er hvad vi gør min veninde
Vi er fugle

SPØRGSMÅL
1. Hvordan bruger Katrine Stochholm metaforer og billedsprog i sin tekst? Kom med eksempler.
2. Læs teksten højt for hinanden.
3. Hvilken stemning skaber teksten i dig? Hvorfor?
4. Lyt til teksten med musik – gør det en forskel for,
hvordan du opfatter den?
KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

HØR TEKSTEN MED MUSIK
Sangen er med på Katrine Stochholms soloplade ‘Danser Til Radio’. På mobil-app’en kan
du se og høre en video, hvor hun spiller den
sammen med DetVildeBand.
Find videoen her:
musik.lms.dk/katrinestochholm.asp

DANSK
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Bilag 3: Mød 4 digtere med rødder i romantikken
Emil Aarestrup

Viggo Stuckenberg

(1800-1856)

(1863-1905)

Dansk digter. Født i Kbh., mistede tidligt forældrene og voksede op hos en plejemor. Han
studerede medicin, men havde
digtet siden han var ganske ung
og fortsatte med det ved siden
af studierne.

Viggo Stuckenberg stod som
15-årig til søs, men opgav søen
og blev student i 1884. Han studerede ved universitetet, men
fuldførte ikke. I 1880 udsendte
han bogen Digte, og 1887 blev
han gift med sin Ingeborg. I Studentersamfundet blev de
venner med bl.a. Sophus Claussen. Alle delte samme
begejstring for Brandes og for kunst.

Han udgav sin første digtsamling Digte i 1838, men samtidens kritikere opfattede digtene som for sanselige og
erotiske, og samlingen solgte kun 40 (!) eksemplarer!
Han udgav ikke mere, mens han levede, men efter sin
død fik han oprejsning og fremstår i dag som den mest
moderne lyriker i første halvdel af 1800-tallet.
Han regnes som en helt central figur i dansk digtning.

Viggo var ansat ved Slomanns skole i København, og
deres hjem blev samlingsstedet for vennekredsen. Viggo
var vennernes litterære overdommer og Ingeborg deres veninde, til hvem de kunne tale om alt. Hans roman
”Fagre Ord” fra 1895 viste sig senere at være skrevet af
Ingeborg. De blev skilt i 1903.
I Stuckenbergs digte glider ydre og indre landskaber
sammen, og mange af dem afspejler en vis resignation
og mangel på illusioner, der beskrives i en sprogligt enkel, nøgtern stil.

Sophus Claussen

Jeppe Aakjær

(1865-1931)

(1866-1930)

Da Sophus var fem år, flyttede
familien fra Langeland til Falster.
Det gik skidt for ham i skolen,
men da familien flyttede til København i 1881, gik det bedre,
og han fik sin studentereksamen i 1884. Sophus begyndte at læse jura og kom ind
i det radikale miljø omkring Georg Brandes i Studentersamfundet, hvor han mødte Stuckenberg m.fl.

Jeppe Jensen (hans fødenavn)
voksede op i landsbyen Åkær
ved Skive. Lokale folk hjalp ham
til først højskoleophold og siden
studier i København. Her blev
han gift med og siden skilt fra Marie hjemme fra sognet.
Tiltrukket af tidens radikalt-sociale strømninger var hans
første skrift en pamflet mod Indre Mission.

Han skrev digte hele livet, mens han arbejdede som journalist og senere redaktør på faderens avis. Faderen forstod ikke hans digtning, men støttede ham økonomisk,
så bl.a.kunne rejse til Paris. På dødslejet i 1931 blev han
gift med sin mangeårige veninde, Inger Nielsen.
Sophus Claussen ville være digter for sit land og folk,
og gøre det åndeligt rigere, og var bl.a. inspireret af Emil
Aarestrup. Han forstod ikke, at hans komplekse, ofte
svært tilgængelige poesi ikke lod sig læse af enhver.
Står som en brobygger mellem den romantiske ånd og
den modernistiske tankegang.

KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Han begyndte at digte i jysk dialekt, men fik sit store folkelige gennembrud med to digtsamlinger Fri Felt (1905)
og Rugens Sange (1906), som begge kom i utallige oplag. Gennem Højskolesangbogen blev hans digte yderligere udbredt bl.a. med melodier af Carl Nielsen.
Jeppe Aakjær var en stolt mand, ikke bange for at provokere. Hans gård Jenle blev et kulturelt samlingssted
med store årlige folkemøder (1910-29). Ved hans død
blev kisten fulgt af tusinder, og statsminister Stauning
holdt tale.
I dag lever hans digte stadig videre i Højskolesangbogen,
fx „Jeg er Havren“ (1916).

DANSK
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Kilder: Bl.a. Gyldendals Store Danske og Forfatterweb.dk

Blev gift med sin 9 år yngre kusine i 1827 og tog samme
år eksamen med udmærkelse. Han blev læge i Nysted,
og trods en travl praksis og hele 12 børn på rad fandt
han stadig tid til at digte.

Praktisk info om
koncerten

KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Til kontaktlæreren
Som medstifter af den prisvindende gruppe Under
Byen har komponisten Katrine Stochholm gennem
9 år skabt en række banebrydende kompositioner i
spændingsfeltet mellem moderne eksperimenterende
popmusik og dansk lyrik. På solo-albummet „Danser
Til Radio“ udforsker hun dette felt yderligere med en
række nye danske sange, hvis tekster spænder fra
1800-tallet frem til i dag. Katrine Stochholm har udover sine egne tekster sat musik til store danske digtere som Emil Aarestrup, Jeppe Aakjær, Viggo Stuckenberg. Sammen med DetVildeBand præsenterer hun
her et helt nyt koncertperspektiv på dansk lyrik.

Foto: LMS

MUSIKGRUPPE

Katrine Stochholm & DetVildeBand

MUSIKERNE ER
Katrine Stochholm, sang, keyboard
Michelle Elmhøj, kor
Sofie Christiansen, kor, omnichord
Tobias Sachse, synthesizer
Frej Lesner, trommer

UNDERVISNINGSMATERIALE
Undervisningsmaterialet omfatter en præsentationsmobil-app om Katrine Stochholm (obl. forberedelse),
der samtidig danner baggrund for et tekstforløb til
danskfaget, der med tekstanalyse af to udvalgte
sangtekster fra koncerten (valgfri forberedelse).
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet
til de involverede dansklærere.
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.

EN GOD KONCERT
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.
Som lærer bidrager man bedst ved ikke at
tysse, men i stedet sætte sig blandt eleverne
og dele oplevelsen med dem.

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Med venlig hilsen

LMS og Katrine Stochholm & DetVildeBand

KATRINE STOCHHOLM & DetVildeBand
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

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

i

Målgruppe:

Udskoling

Antal elever: 	120
Opstillingstid:

120 minutter

Nedtagningstid:

45minutter

Hjælpere:	4-5 store elever til ind- og udbæring af anlæg
Lokale:	Gerne samlingssal eller aula.
Scene:	5x4, scene hvis der er - ellers bare på gulv
Mørklægning:	Nej tak
Publikum:

Eleverne kan stå, sidde på stole eller sidde på gulvet, som
det passer bedst

Strøm:

230V, 2 stk kabelruller v. scenen helst på to grupper

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
Katrine Stochholm
Mobil: 2571 9362
E-mail: kat.stochholm@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.

Gruppenavn, produktionsnavn
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Bjørn Giesenbauer

KONCERT

Katrine Stochholm & DetVildeBand
KLASSER
STED
TIDSPUNKT

Scan og se
mobil-app!

