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Det kræver mange køller at spille marimba på topplan...

MUSIKSEMPLER PÅ LMS.DK
1. Prelude
2. Toccata
3. Rigaudon
Se ‘Til kontaktlæreren’ på side 13

Forsidefoto: Thomas Rockall Muus
CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
MUSIK

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Fælles Mål
MUSIK (0.-3. klasse)

KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Musikforståelse
2. Musikudøvelse
3. Musikoplevelse

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål
Læringsmål
for undervisningsforløb

KOMPETENCEMÅL
1. E
 leven kan lytte til og udtrykke sig om musik
2. Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Musikoplevelse

Instrumentkendskab
Eleven kan genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter

Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter

Eleven kan lytte opmærksomt til musik

Eleven har viden om aktiv
lytning

Spil
Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg
og sang

Eleven har viden om spilleteknik på percussioninstrumenter

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Jeg kan genkende og navngive forskellige slagtøjsinstrumenter
2. Jeg kan kende forskel på lyden af en marimba og
en vibrafon
3. Jeg kan deltage aktivt i en lydleg med slagtøjsinstrumenter

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.
CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

MUSIK
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Sådan bruges materialet
1. OBL. LYN-INTRODUKTION

MUSIK

Varighed:

15 min

OPTAKT: FORTÆL OM KONCERTEN OG AFSPIL VIDEOHILSEN
Forbered børnene på at de skal til koncert med CPH Marimba Duo og høre slagtøjsmusik. Læs brevet til
klassen højt og afspil videohilsenen fra de to musikere (se s. 7). Spil et par musikeksempler med duoen
(download lydfiler fra www.lms.dk). Se s. 6 for info om koncerten og oversigt over musikeksemplerne.
1. Vi præsenterer... CPH Marimba Duo (lærer) - se s. 6)
2. Halløj, allesammen vi er ... (klassebrev) (elev) - se s. 7

2. UNDERVISNINGSFORLØB

MUSIK

Varighed:

60 min

INSTRUMENTKENDSKAB: MARIMBA & VIBRAFON / GÅ PÅ OPDAGELSE I MUSIKLOKALET
Denne del sætter fokus på marimbaen og vibrafonen - de to primære slagtøjsinstrumenter, børnene kommer til at høre til koncerten. To instrumentark med tilhørende video-demonstrationer af Mathias og Anders
(s. 8-9) giver en grundlæggende introduktion til de to instrumenter. I endnu et videoklip (se s. 10) viser de
to musikere bagefter rundt i konservatoriets slagtøjsrum, der er fyldt med en masse spændende instrumenter. Som opfølgning på det skal børnene herefter gå på opdagelse i skolens eget musiklokale og finde
ud af, hvilke slagtøjsinstrumenter der findes dér. Afslutningsvist er der skitseret nogle få enkle spilleøvelser med fokus på instrumenternes forskellige lyde, som let kan tilpasses efter klassetrin og behov.
1. Instrument præsentationer: Marimba & Vibrafon (elev) - se s. 8 og 9
2. På opdagelse i musiklokalet! (lærer) - se s. 10

3. SUPPLERENDE OPGAVE

MUSIK

Varighed:

30 min

LÆG & LYT!
Som en lille hyggelig bonusopgave kan eleverne prøve at lægge et musikalsk puslespil på nettet, mens de
lytter til et par stykker musik med CPH Marimba Duo. Puslespillets motiv? Ja, hvem mon?!
1. Hvem kan pusle CPH Marimba Duo på plads? (net-puslespil i 3 sværhedsgrader) - se s. 11
2. Lyt til et par musikeksempler med CPH Marimba Duo (download fra www.lms.dk) - se s. 6

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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VI PRÆSENTERER...

Foto: Thomas Rockall Muus

CPH MARIMBA DUO

Marimbaen er et eksotisk og varmt klingende instrument, som spænder over 5 oktaver og er mere end 2 1/2 meter lang. Oplev sand
ekvilibrisme, når de to unge, fremtrædende klassiske slagtøjsmusikere
Mathias Reumert og Anders Kann Elten folder sig ud på hele to styk af
slagsen – samt en række andre spændende slagtøjsinstrumenter. Til
koncerten kommer duoen hele jordkloden rundt med en perlerække
af klassiske og folkloristiske musikstykker fra bl.a. Frankrig, Japan og
Nigeria - samt fra tegnefilmens verden. Anders og Mathias er begge
topengagerede formidlere og glæder sig til at guide eleverne sikkert og
underholdende gennem denne musikalske odyssé.

MUSIKEKSEMPLER
Spil nogle musikeksempler med duoen for børnene, så de
kan spore sig lidt ind på slagtøjsmusikken inden koncerten:
1. Prelude
2. Toccata
3. Rigaudon
Alle tre satser er fra værket Le Tombeau de Couperin af Maurice
Ravel og kan downloades fra CPH Marimba Duo’s katalogside på:

www.lms.dk

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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BREV TIL KLASSEN

Halløj allesammen, vi hedder
CPH MARIMBA DUO
ANDERS

Foto: Thomas Rockall Muus

MATHIAS

Hej, allesammen!
Vi glæder os rigtig meget til at komme og spille for jer
på vores to store marimbaer - og vores vibrafon!
Vi er nemlig helt vilde med instrumenter, hvor man
spiller med køller - og jo flere køller, jo bedre!
Det får I både at se og høre, når vi snart kommer og
spiller koncert ude på jeres skole!
Her er lige en lille videohilsen fra os:

Se video HER!

KÆRLIG HILSEN

MATHIAS & ANDERS
CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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INSTRUMENTPRÆSENTATION

1. MARIMBA

(’Ma’ = mange, ’rimba’ = toner)

Marimbaens toner er fordelt ligesom på et klaver

Foto: LMS

Resonansrørene under stavene

En orkester-marimba er næsten 3 m lang og ligner mest af
alt en slags forvokset skole-xylofon. Marimbaen har dog
mange flere toner. Mens skole-xylofonens få toner ligger i
én række, er marimbaens mange toner lagt ud i to rækker
ligesom et klavers tastatur (se ovenfor). Stavene er lavet
af rosentræ eller andet hårdt og velklingende træ og ligger
på et åbent stativ med hjul. For at forstærke lyden er der
anbragt resonansrør i forskellig længde under hver stav.
Marimbaen har en blødere og mere rund klang end
xylofonen, bl.a. fordi man bruger garnomviklede køller.
På xylofonen bruges hårde træ- og gummikøller.

HER VISER ANDERS, HVORDAN
MARIMBAEN FUNGERER:
		Se video HER
Marimbaen er nært beslægtet med den traditionelle
afrikanske balafon (bemærk calabas-frugterne under
hver stav, der hjælper med at forstærke lyden).
CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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INSTRUMENTPRÆSENTATION

2. VIBRAFON

(‘vibra’ = vibrerende, ‘fon’ = lyd)

Vibrafonen har en pedal ligesom på et klaver

Foto: LMS

I hver resonansrør sidder en
roterende metalskive.

Vibrafonen blev opfundet i USA under 1. verdenskrig og
ligner marimbaen en hel del. Også vibrafonen har nemlig
tonerne arrangeret som på et klaver og resonansrør under
tonestavene.
Men der er to vigtige forskelle: vibrafonens tonestave er
lavet af metal, og resonansrørene er udstyret med små
roterende metalskiver, der kan snurre rundt vha en lille
elektromotor. Det får luften i rørene til at hvirvle rundt, og
derved fremkommer den vibrerende lyd, der har givet
instrumentet sit navn. Vibrafonen har også en pedal, som
bruges til både at forlænge klangen og dæmpe tonerne så
de ikke flyder sammen. Ligesom marimbaen er vibrafonen
altså også en slags fætter til xylofonen - dog fra den gren
af familien, man kalder for metallofoner. Gæt selv hvorfor!

HER VISER MATHIAS, HVORDAN
VIBRAFONEN FUNGERER:
		Se video HER

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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På opdagelse i
musiklokalet!
1 FØRST: RUNDVISNING I KONSERVATORIETS SLAGTØJSRUM			
Både Mathias og Anders er uddannede som slagtøjsspillere på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. I denne video inviterer de klassen med på en lille rundvisning i et af slagtøjslokalerne på konservatoriet. Derinde kan man nemlig finde mange spændende ting!

Se Anders & Mathias’ rundvisning
Spørgsmål:
• Hvor mange instrumenter viste Anders og Mathias frem?
• Hvor mange instrumentnavne kan børnene huske?
• Hvilke af instrumenterne havde de set før?

2 DEREFTER: PÅ OPDAGELSE I SKOLENS EGET MUSIKLOKALE
•

Nu skal børnene på opdagelse i deres egen skoles musiklokale. Hvilke instrumenter gemmer
der sig mon dér? Find alle de forskellige slagtøjsinstrumenter, der er. Husk, at alle rytmeinstrumenter hører med til slagtøjsinstrumenterne - ikke kun dem, der spilles med køller. Kan de
genkende nogen af de instrumenter, de så på videoen fra konservatoriet? Eller måske nogen,
der lignede dem? Hvilke andre instrumenter findes der ellers i skolens musiklokale?

•

Stil ét eksemplar frem af hver af de forskellige slagtøjsinsgtrumenter, og kig nærmere på dem i
fællesskab. Hvad hedder instrumentet? Hvordan spiller man på det? Hvordan lyder det? Sammenlign instrumenterne undervejs, og snak om forskellene.

3 TIL SIDST: LYDLEG MED SLAGTØJSINSTRUMENTERNE
•

Del børnene op i grupper med hver sit instrument: xylofoner for sig, håndtrommer for sig, rasleæg for sig, osv. Hver gruppe skiftes nu til at spille på deres instrumenter, mens de andre børn
lytter. Sammenlign, og snak om forskellene.

•

Del klassen op i 4 instrumentgrupper med hver sit instrument. Spil først en helt enkel fælles rytme,
hvor alle spiller det samme. Få instrumenterne til at falde ind og ud af den fælles rytme vha. håndtegn: Vis håndflade = stop, Peg = spil. Prøv også at lave en 1-2-3-4-rundgang, hvor alle tæller med
og så spiller på ‘deres’’ tal. Find selv på flere lege.

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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ELEKTRONISK PUSLESPIL

Foto: LMS

Hvem kan pusle CPH Marimba Duo på plads?

Sådan skal puslespillet ende med at se ud

1. PUSLESPILLET FINDES I TRE SVÆRHEDSGRADER
Klik på et link, eller skriv det i din browser for at starte spillet:
1

kortlink.dk/qmwz

(12 brikker)

2

kortlink.dk/qmx8

(20 brikker)

3

kortlink.dk/qmxa

(30 brikker)

2. START ET NYT FORSØG VED AT KLIKKE PÅ PILEN I NEDERSTE 				
VENSTRE HJØRNE:		

3. HVER RUNDE SPILLES PÅ TID. PRØV FLERE GANGE, OG SE OM 		
DU KAN LÆGGE DET HURTIGERE - ELLER MED FLERE BRIKKER!

NB! LYT TIL MUSIK MED CPH MARIMBA DUO IMENS:
Download lydfiler fra deres katalogside på www.lms.dk

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Praktisk info om
koncerten

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Til kontaktlæreren
Marimbaen er et eksotisk og varmt klingende instrument, som spænder over 5 oktaver og er 2 1/2 meter
lang. Oplev sand ekvilibrisme, når de to unge, fremtrædende slagtøjsmusikere folder sig ud på hele to
styk af slagsen – samt en række andre spændende
slagtøjsinstrumenter. Til koncerten kommer duoen hele
jordkloden rundt med en perlerække af klassiske og
folkloristiske musikstykker fra bl.a. Frankrig, Japan og
Nigeria - samt fra tegnefilmens verden. Anders og Mathias er begge topengagerede formidlere og glæder sig
til at guide eleverne sikkert og underholdende gennem
denne musikalske odyssé.

Foto: Thomas Rockall Muus

KONCERTEN

Klar...parat...START!

MUSIKERNE ER
Mathias Reumert - marimba, vibrafon, m.m.
Anders Kann Elten - marimba, vibrafon, m.m.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet er til musik og indeholder instrumentpræsentationer, en videohilsen til klassen, en opdagelsetur rundt i musiklokalet og et online puslespil - altsammen med fokus på slagtøjsmusik og de instrumenter,
der skaber den.
Læs mere i Sådan bruges materialet på s. 5

Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til
de involverede musiklærere.

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.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

HENT FRA WWW.LMS.DK
Med venlig hilsen

LMS og CPH Marimba Duo

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk
Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe:

Indskoling

Antal elever: 	120
Opstillingstid:	30 minutter
Nedtagningstid:

20minutter

Hjælpere:	3-4 store elever til ind- og udbæring af anlæg
Lokale:	Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang
(helst ikke sportshal)
Scene:	6 x 4 m, opstilling på gulvet
Mørklægning:	Nej tak
Publikum:

På gulvet i halvcirkel omkring scenerummet

Strøm:

230 V ved scenen

Omklædningsrum:

Ja tak

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

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

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

KONTAKTPERSON

Foto: Ian Pace

Mathias Reumert
Mobil: 2617 6470
E-mail: mail@mathiasreumert.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.

CPH MARIMBA DUO
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Thomas Rockall Muus

KONCERT

CPH Marimba Duo
KLASSER
STED
TIDSPUNKT
www.cphmarimbaduo.dk

