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Til musiklæreren
Målgruppe: Mellemtrin
Genre: Opera
Opera på dansk med et glimt i øjet
Musikerne er
Louise Pape – Sanger/Lucy
René Visgaard Bjerregaard – Sanger /Ben
Merethe Køhl Hansen – Pianist
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.
Med venlig hilsen

Den lille bitte opera præsenterer ‘Opera for alle’,
som gennem en humoristisk kombination af
sang, stor lyd og dialog vil trække eleverne med
ind i operaens forunderlige univers. Med kendte
operaarier og duetter demonstreres, hvordan
man udtrykker sig gennem sang.
Koncerten ender med en opførelse af Menottis
opera Telefonen, som viser eleverne, at opera
også kan forholde sig direkte til nutidige problemstillinger og tager fat i et højaktuelt emne i
samfundet - vores store forbrug af mobiltelefoner. Alt synges på dansk.

LMS og Den lille bitte opera

Foto: Daniel De La Gruz

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Sådan bruges materialet

1. INTRODUKTION FØR KONCERTEN

½

time

Materialet består af en introducerende del med introduktion af gruppen Den lille bitte opera samt af genren opera.
Denne del gennemgås inden koncerten. Den supplerende del handler om stemmens funktion, samt indeholder
øvelser, hvor eleverne skal arbejde med at sætte følelser på en sang.

OBLIGATORISK INTRODUKTION

2. SUPPLERENDE OM STEMMEN

1

time

1. En operahistorie er en fiktiv historie om 2 elever og deres lærers møde med en operagruppe side 8-9.
2. De to sangere samt pianisten introducerer kort sig selv med lidt tekst samt en lille videohilsen til eleverne side
10.
3. Om opera. En kort introduktion til genren opera side 11.

FØR ELLER EFTER KONCERTEN
1. Stemmens funktion – en kort gennemgang. Læs teksten side 12.
2. Tre videolinks med optagelser af stemmebåndet samt et interview af den danske sangforsker Cathrine Sadolin.
Se dem samlet i klassen og tal om det efterfølgende. Har eleverne selv gjort sig overvejelser ang. deres egen
stemme?
3. Syng med følelser – idéer til opvarmning samt konkrete øvelser i at sætte følelser på sang.

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Lærervejledning til
musiklæreren
OBLIGATORISK INTRODUKTION INDEN
KONCERTEN
Introduktion af gruppen er en kort tekst samt en kort
videohilsen side 10.
Se gerne videohilsenen samlet i klassen.
En operahistorie side 8-9 er en lille fiktiv historie om
mødet mellem et par 5. klasses elever og en lille operagruppe. Den kan læses højt af læreren, eller eleverne
kan læse den højt i grupper eller på klassen.
Om opera side 11 er en kort tekst om opera generelt,
som eleverne selv kan læse.
Man kan evt. spørge eleverne, hvad de kender til
opera, og hvad deres oplevelser og erfaringer er.

SUPPLERENDE MATERIALE
Gennemgang af stemmens funktion side 12. Se
videolinks samlet i klassen. Hvilke overvejelser har
eleverne selv gjort sig ang. stemmen, stemmebrug og
stemmetræning?
Øvelser
Først er der nogle idéer til nogle opvarmningsøvelser
side 13. Pluk gerne ud.
Sang med følelser side 14.
Idéer til hvordan man kan arbejde med at sætte følelser
på sang. Med udgangspunkt i ‘Jeg ved en lærkerede’,
der læres udenad, kan eleverne prøve at synge med
følelser. I større grupper, i mindre grupper eller solo.
Eleverne kan blive udfordret. Prøve evt. at komme lidt
teater på øvelserne.

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Fælles Mål
Musik (efter 4. klasse)

KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Musikforståelse
2. Musikudøvelse

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål
Læringsmål
for undervisningsforløb

KOMPETENCEMÅL
1. Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik
2. Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med
bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Musikoplevelse
Eleven kan lytte til levende
fremført musik

Analyse
Eleven har viden om lytteadfærd ved levende fremført
musik

Musikhistorie
Eleven kan genkende og
navngive musikalske genrer

Eleven kan analysere dynamik og klangfarve i musik

Eleven har viden om dynamik og klangfarve

Sangteknik
Eleven har viden om typiske
genretræk ved forskellige
musikgenrer

Eleven kan synge med god
intonation og klang

Eleven har viden om intonation og klang

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1.
2.
3.
4.

Eleven kan lytte opmærksomt til professionelt fremført opera
Eleven kender forskel på forskellige typer af stemmer og klang
Eleven har kendskab til genren opera, dens historie samt typiske genretræk
Eleven kan udtrykke forskellige følelser i sang

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.
Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
til musik

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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En operahistorie
En dag skulle 5.b med deres lærer Sofie til opera på
deres skole. I 10-pausen inden koncerten kom Christian, Johanne og Sofie forbi aulaen, da sangerne var
ved at varme op til en lille forestilling.
„Sofie, hvorfor råber de så højt?“ spurgte Johanne. ”Er
det opera?“
„De råber da ikke“, sagde Sofie, „Ja, det er opera. Prøv
at lytte efter, der er musik til.“
„Nå, ja“, sagde Christian, „der er nogen, der spiller
klaver.“
„De synger virkelig højt,“ sagde Johanne ivrigt, „det lyder godtnok anderledes end, når vi synger. Skal vi ikke
gå hen og se, hvem det er?“

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Så gik de alle tre ind i aulaen. Her var der stillet en lille
scene op, der stod et flygel, hvor der sad en dame og
spillede, og på scenen stod der en høj mand og en
smuk dame og sang.
„Hvad er det for noget, de synger?“ hviskede Christian
til Sofie.
„Lad os spørge dem“, svarede Sofie.
Da den høje mand holdt en pause, spurgte Johanne:
„Hvorfor synger I egentlig i stedet for at snakke?“
Den høje mand, som hed René, satte sig ved et bord
sammen med Johanne og sagde:
„I opera vælger man enten at synge alle ordene eller
også bare nogle af dem. På den måde er det ikke kun
de helt præcise ord, som fortæller, hvordan personen
har det, eller hvad han eller hun oplever. Musikken kan
også fortælle ting, som ordene ikke kan. F.eks. kan man
måske synge en tekst om, at man er meget lykkelig
over noget, men hvis musikken samtidig lyder sørgelig,
så er personen måske alligevel lidt i tvivl, om han eller
hun virkelig er helt glad indeni.
Musik er rigtig godt til at beskrive følelser og stemninger – tænk bare på, hvordan musikken kan ændre
stemningen i en film fra sjov til uhyggelig.“
Det kunne Johanne godt se.
„Men hvorfor synger I så højt?“ ville hun vide.
„Jo,“ sagde Rene, „når man synger en opera,
synger man som regel uden mikrofon og
forstærkning. Det betyder, at det er vigtigt, at
stemmen kan høres på lang afstand. Hvis der
sidder et stort orkester på op mod 100 musikere og spiller samtidig med, at en eneste sanger
synger, så er det nødvendigt, at sangstemmen klinger i et område, hvor der er mest lyd i den. Hvis man
hele tiden synger i samme leje, som man taler i, kan det
slet ikke høres over instrumenternes lyd.“
Nu var Christian blevet mere modig, så han spurgte:
„Hvorfor er det svært at forstå ordene, når damerne
synger, men lettere når det er mænd, der synger?“
Den smukke dame, der hed Louise, var også blevet
færdig med at synge og var kommet ned til deres bord,
grinede lidt og prøvede at synge nogle meget tydelige
ord. Men René sagde:
„Når en mandestemme synger, er sangstemmens
område tættere på talestemmen og derfor bliver ordene
også nemmere at forstå. En høj damestemme – en
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sopran – synger ofte mindst en hel oktav, altså 8 toner,
højere end talestemmen, og så er det sværere at synge
tydelige vokaler. Man er simpelthen nødt til at lukke
munden mere op for at få klang på stemmen, og så kan
vokaler som f.eks. ø, i og e blive sværere at genkende.“
Johanne prøvede selv at forme vokalerne med munden. Christian syntes, hun var lidt pinlig, og sparkede
hende stille og diskret. Johanne blev dog bare ved.
Pludselig kom hun i tanker om noget andet, hun havde
tænkt over:
„Altså,“ sagde hun, „hvorfor går I ikke ud, når I synger,
at I gør det? I bliver stående.“
„Jo,“ sagde Louise, „i en opera er det ofte følelserne
som personerne har, der er det vigtigste. Hvis personen
synger: „Nu går jeg, nu går jeg“ – men bliver stående
imens, så er det fordi, det vigtigste ikke er, at han eller
hun går ud, men at han eller hun har lyst til det – eller
måske ikke har lyst til det.“
Deres lærer Sofie havde stået interesseret og fulgt
samtalerne. Nu brød hun selv ind og ville gerne vide,
hvorfor operasangere siger ordene i så lang tid ad gangen, så det er svært at forstå dem?
Louise tænkte sig lidt om og sagde så:
„Sangens linje – melodi - kan være vigtigere end de
enkelte ord og for at få en god melodi, vil man indimellem vælge at trække stavelserne ud over flere toner.
Det kaldes ‘melisme’.
Når man synger rigtig mange toner på en enkelt stavelse eller vokal, så kaldes det en koloratur.
Koloratur kommer af italiensk ‘coloratura’ – ‘colore’
betyder farve på italiensk. En koloratur skal altså give
mere farve til en sangs udtryk.“
Johanne kom i tanker om den gang, hvor hele familien
havde set en musical på et udendørs amfiteater. Hun
spurgte, om en musical egentlig også kunne være en
opera?
René fortalte hende, at forskellen på en opera og en
musical har mest at gøre med musikkens stil. Musicalen er en videreudvikling af operetten, som er en lettere
udgave af opera, hvor der er mere talt dialog – replikker
– mellem sangene. I musical bruger sangerne og musikerne mikrofon, musikken er iørefaldende og ofte mere
som popmusik. Der er som regel mange medvirkende
og mange store og flotte sceneoptrin.

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

En opera kan både være en meget stor opsætning med
stort kor, mange solister og symfoniorkester og en lille
kammeropera, hvor der kun er få medvirkende sangere
og et lille orkester.
Musikkens stil er meget forskellig alt efter, hvornår musikken er komponeret, og hvem der har komponeret den.
Christian ville gerne videre nu. Han skulle tisse, og pausen var ved at være forbi. Johanne havde dog mange
flere spørgsmål tilbage og spurgte Louise: „Hvordan
bliver man egentlig til en operasanger?“
Louise sagde: „Som regel går man på konservatoriet i
mindst 5 år. Herudover er det muligt at videreuddanne
sig på et operaakademi i yderligere 3 år. Når man skal
søge arbejde, er det som regel nødvendigt at stille op
til en konkurrence eller foresyngning, hvor man skal
vise, hvad man kan.“
Johanne spurgte: „Hvordan lærer man alt det udenad?“
René tænkte sig lidt om og svarede: „Når man begynder at prøve på en rolle, øver man rigtig meget både
alene og sammen med en pianist. I begyndelsen har
man noden og teksten i hånden, og efterhånden lægger man den mere og mere væk. Under prøverne på
scenen er der ofte en sufflør, som husker en på, hvis
der er noget, man glemmer. Til sidst har man lært det
hele udenad, og så tænker man ikke så meget over,
hvad det nu er, man skal sige eller synge.“
Christian, der lige havde spillet politimand i klassens
time vidste godt, at det er svært at huske mange ting
og spurgte: „Hvor lang tid skal man så øve sig?“
„Det kommer jo an på, hvor svær og hvor lang operaen er. Som regel bruger man ca. 2 måneder fra første
prøvedag, til operaen er klar til premieren.“
„Hold da helt op, det er lang tid“, sagde Johanne og så
helt træt ud ved tanken. Det gjorde René og Louise nu
ikke. ”Vi elsker jo opera, så det er fantastisk at kunne
bruge så meget tid på det“, sagde René.
Nu ringede det ind til time igen. „Åh, nej, nu fik jeg ikke
tisset,“ sagde Christian.
René og Louise grinede og sagde: „Vi glæder os til at
se jer om lidt.“
„Vi glæder os også rigtig meget“, sagde Johanne.
„Vi ses,“ råbte Christian, mens han drønede ud af
aulaen.
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Louise:
Hej! Jeg hedder Louise, og jeg
er sanger. Jeg synger mest
klassisk sang, og jeg synes,
især opera er sjovt at synge.
Jeg er også vild med at spille
teater og optræde for alle
slags mennesker, ikke mindst
børn. Når jeg ikke selv synger,
underviser jeg i at synge.

Merethe:
Hej! Jeg hedder Merethe og spiller klaver. Jeg spiller også
orgel i kirken og
dirigerer kor. Derfor
synger jeg også en
hel del og underviser
både i at synge i kor
og i at dirigere kor.

Foto: Daniel De La Gruz

Introduktion af
Den lille bitte opera

René:
Hej! Jeg hedder
René, og jeg synger.
Nogle gange i det
Kgl Teaters Operakor, andre gange
solo til koncerter og i
forestillinger. Jeg underviser også andre i
at synge.

Her kan du se en videohilsen fra
Den lille bitte opera
kortlink.dk/vimeo/tpq3

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Om opera
Opera er skuespil, der synges. I opera er der både
sang, musik, ord og teater oveni hinanden.
• En opera er et teaterstykke med musik.
• I stedet for at sige ordene synger man dem. Det er
altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder
på scenen.
• De første operaer stammer fra Italien fra det 16.
århundrede.
• Solisterne i en opera er for det meste: sopran (lys
kvindestemme), alt (mørk kvindestemme), tenor (lys
herrestemme) og bas (mørk herrestemme).
• Sopran og tenor er ofte heltinde og helt, og alt og
bas er tit skurkene eller moderen eller faderen i
historien.
• Meget ofte består musikken af to dele:
- recitativerne: hvor sangeren deklamerer. Det vil
sige, at man siger noget på en kunstnerisk måde.
Man bruger en dramatisk stemmeføring. En slags
‘talesang’, hvor der egentlig ikke er meget melodi,
men hvor handlingen fortælles.
- arierne: er meget melodiske passager, hvor personerne viser deres følelser.

Opera blev opfundet for over 400 år siden i Italien.
Det var længe før, man havde elektricitet, og dermed
også længe før man havde mikrofoner og højtalere.
Operasangere kan synge så højt og kraftigt, at de kan
synge helt uden mikrofon og alligevel høres hen over et
helt symfoniorkester på op mod 100 musikere! Derfor
synger de ofte lysere toner, end orkestret spiller. Når en
kvindelig sanger synger meget lyse toner, kan det være
ret svært for publikum at høre teksten helt tydeligt. Det
er fordi hun skal lukke munden rigtig meget op for at få
klang på stemmen, og så kan vokalerne blive svære at
genkende. Prøv selv at sige nogle vokaler med meget
åben mund.

Opera er fuld af følelser: De ord, sangerne synger, kan
være fulde af følelser. Musikken, der spilles til, er også
fuld af følelser - og måske endda en anden følelse, end
den sangerne synger om. På den måde kan musikken
fortælle ting, som ordene ikke kan. Man synger måske
en tekst om, at man er meget lykkelig over noget, men
hvis musikken samtidig lyder sørgelig, så er personen
måske alligevel lidt i tvivl, om han eller hun virkelig er
helt glad indeni.

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Stemmens funktion
LYDEN KAN FORMES

SÅDAN LAVES DIN STEMMES LYD
Lyden af din stemme er i virkeligheden lydbølger, der
skabes, når luften fra dine lunger får dine stemmebånd
til at vibrere og lave små pulseringer i luften. Lydbølgerne resonerer op igennem svælget, mundhulen og
næsehulen og kommer ud som sang eller tale.

Den måde, din stemme lyder og fungerer på, er derfor
afhængig af, hvordan du styrer den udgående luft og
måden, du former dit svælg, strubehoved og mundhule
på (ansatsrøret). Det betyder, at du selv har en stor
indflydelse på, hvordan din stemme lyder, og hvordan
din stemme har det. Gennem bevidst og fokuseret
stemmetræning kan du i høj grad lære at påvirke din
stemmes lyd og funktion. Du kan designe din egen lyd
og undgå funktionelle stemmeproblemer som hæshed,
træthed i stemmen osv.
Din stemme og lyden af den formes af din fysiologi,
altså din krops udformning, dit helbred og hvordan du
bruger din krop. Din psyke, din personlighed, din kulturelle og sproglige baggrund samt dit humør spiller også
ind, fordi psyken påvirker din krop.
Adamsæblet er et område på strubehovedet. Det er
tydeligere hos mænd end hos kvinder og børn. Adamsæblet bliver normalt mere fremtrædende hos drenge,
efter at de er gået gennem i puberteten og deres stemmer er gået i overgang og blevet dybere.
Et stort adamsæble er ofte forbundet med en dyb
stemme. Et stort strubehoved indebærer normalt lange
stemmebånd, hvilket indebærer en dyb stemme.

LINKS TIL KORTE VIDEOER MED STEMMEBÅND OG STEMMETEKNINK
Happy birthday to you synges, mens stemmelæberne filmes – 16 sekunder
kortlink.dk/youtube/tp54
Cathrine Sadolin i interview på DR om stemmeteknik 6.41 min
kortlink.dk/youtube/tp57
Kvartet synger Hear us and have mercy mens alle stemmebåndene filmes – 3.16 min
kortlink.dk/youtube/tp58

Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Stemmeopvarmning
OPVARMNING OG STEMMETRÆNING
Krop
Vi bruger hele kroppen, når vi synger. Øvelserne her
strækker hele kroppen ud, får jer til at mærke forskel
på at være spændt og afslappet og styrker motorik og
balance.
• Plukke æbler. Lad som om, du plukker æbler fra et
højt træ. Du skal strække dig højt op på tæerne og
helt ud til siden for at nå dem alle.
• Gå i slowmotion. Gå med store tunge månestøvler i
slowmotion. Det må gerne fjedre i kroppen, når du
går. Sæt en blid lyd på, der følger din bevægelse.

• Ryst kroppen. Start med en lille rystelse nede i
benene. Sæt lyd på. Sig uh… Lad rystelse og lyd
vokse i takt og sprede sig til hele kroppen.
• Stå godt. Stå på begge fødder og med fødderne i
lige linje under hofterne. Fordel vægten lige, og vær
opmærksom på, at du ikke har vægten på hælene.
Sørg for, at knæene er let bøjede.
• Rank i overkroppen. Ret dig op med en åben brystkasse og rank i ryg og nakke. Forestil dig, at du har
et flot halssmykke på, som du vil vise frem.
• Julemanden: „Sig ho ho ho, ha ha ha og hi hi hi.“
Prøv forskellige tonehøjder og nuancer som f.eks.
julemænd, hekse, fine damer, nysgerrige børn osv.

STRUBEN
Tungebenet

Membran

Adamsæblet
Skjoldbrusken

Luftrøret

Foto: Daniel De La Gruz
Gruppenavn: Den lille bitte opera
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Syng med følelser
NU SKAL DER LEGES OG EKSPERIMENTERES

FIRE FELTER

Med udgangspunkt i de to første vers af ‘Jeg ved en
lærkerede’ skal eleverne arbejde med at synge med en
bestemt følelse.

Del gulvet op i fire felter. I kan evt. tegne et stort kryds
med et kridt.

LÆR SANGEN UDENAD
1. Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mer´
Den findes på en hede, et sted som ingen ser.
2. I reden er der unger, og ungerne har dun.
De pipper, de har tunger, og reden er så lun.

TRIST

HEKS

VREDT

GLAD PIGE

3. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring.
Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting.
4. Jeg lurer bag en slåen. Der står jeg ganske nær.
Jeg rækker mig på tåen og holder på mit vejr.

Alle går nu langsomt rundt på gulvet og skifter udtryk/
karakter, hver gang I kommer ind i et nyt felt.

5. For ræven han vil bide, og drengen samle bær.
Men ingen skal få vide, hvor lærkereden er.

GÆT EN STEMNING/FØLELSE

Musik: Carl Nielsen 1924
Tekst: Harald Bergstedt 1921

Gå rundt i lokalet og syng sangen, til I kan den helt
udenad.

FIRE UDTRYK
Prøv nu samlet at synge sangen med følgende følelser/
stemninger på 2 vers ad gangen. Man må samtidig
gerne prøve at sætte sig ind i rollen og spille lidt skuespil som f.eks.
- trist
- som en ond heks
- en glad lille pige
- vredt

Gruppenavn: Den lille bitte opera
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To grupper. Hver gruppe aftaler hemmeligt en stemning/
følelse. Stil op i to rækker med front mod hinanden.
Hold 1 synger – kan hold 2 gætte den rigtige stemning/følelse?
Hold 2 synger – kan hold 1 gætte den rigtige stemning/følelse?

SOLO
Er der nogen der vil prøve at synge solo? – Kan de
andre gætte følelsen?
Eller synge i duet? – et vers med én følelse bliver besvaret med et vers af en anden følelse.
Man kan også synge solo til resten af klassen, som
så svarer med en slags kor. Lad f.eks. klassen synge
et vers neutralt, mens solisten eller en mindre gruppe
besvarer med en selvvalgt følelse.

MUSIK

14

Praktisk info om
koncerten
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Til kontaktlæreren
MUSIKGRUPPE
Den lille bitte opera

MUSIKERNE ER
Louise Pape – Sanger/Lucy
René Visgaard Bjerregaard – Sanger /Ben
Merethe Kohl Hansen – Pianist

Husk at...
... kopiere koncertplakaten bagerst i materialet
og hæng den op, når
koncerten nærmer sig!

UNDERVISNINGSMATERIALE
Undervisningsmaterialet er til musik på mellemtrinnet.
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til
de involverede musiklærere. På siden ‘Praktiske
oplysninger’ er der oplysninger til kontaktlærer og
serviceleder eller ‘Kultur Crew’.
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Med venlig hilsen
LMS og Den lille bitte opera

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.

HENT FRA WWW.LMS.DK
Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk
Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.

Gruppenavn: Den lille bitte opera
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe:

Mellemtrin

Antal elever: 	120 elever +/- en klasse
Koncertlængde:	45 minutter
Opstillingstid:	30 minutter
Nedtagningstid: 	20 minutter
Lokale:	Standard. Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang
(Helst ikke sportshal)
Scene:	På gulv eller lav scene, ca. 5x5 m.
Publikum:

Eleverne placeres i en halvcirkel foran scenen

Strøm:

230 V til el-klaver, som gruppen selv medbringer

Forplejning:

Vand, kaffe og te. Gerne lidt frugt/brød (3 musikere)

Omklædningsrum:	Ja tak
Særlige tekniske krav:	Vi spiller gerne på skolens klaver, hvis der er et sådant i
lokalet. 2 stole. Det er vigtigt, at alle elever kan se os.
Ved ankomst: 	Orkestret henvender sig på kontoret for at blive vist til rette,
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
Louise Pape
Mobil: 51642713
E-mail: louisepape@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.
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Daniel De La Gruz

KONCERT

Den lille bitte opera
KLASSER
STED
TIDSPUNKT

kortlink.dk/vimeo/tpq3

