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1. Exactly like you
Se ‘Til kontaktlæreren’ på side 17

Forsidefoto: Lars Clement
LUND / JAKOBSEN
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Sådan bruges materialet
1. OBLIGATORISK INTRO

1/2-1

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 meget gerne den obligatoriske intro, som sikrer, at I er godt klædt på til koncerten.

PRÆSENTER MUSIKERNE OG FORTÆL OM KONCERTEN
Fortæl om den kommende koncert, og afspil duoens videohilsen. Introducer instrumenterne (violin og
guitar) ved at vise instrumentarkene og afspille de to musikeres instrumentpræsentationer (video). Spil
‘Exactly like you’ (mp3) for eleverne.
1.
2.
3.
4.

Vi præsenterer...Lund/Jakobsen (tekst + videohilsen) - s. 6
Violin (instrumentpræsentation) - s. 7
Guitar (instrumentpræsentation) - s. 8
Lydfil: ‘Exactly like you’ (mp3) - s. 2

1
OM VIOLIN & GUITAR, HVORDAN MAN BLIVER MUSIKER OG ØDE-Ø-LISTER MED YNDLINGS2
MUSIK!
timer

time

2. ET SPADESTIK DYBERE

5

1.
2.
3.
4.

timer

To baggrundsartikler dykker længere ned i historien bag duoens to instrumenter. Lasse og Peter fortæller
desuden i to videoklip om, hvordan de kom i gang med at spille og senere blev uddannet på konservatoriet.
De har også lavet en øde-ø-liste med deres yndlingsmusik - og opfordrer klassen til at prøve at gøre det
samme; et godt udgangspunkt for en fælles snak om musik!
Baggrund: violinen - s. 9
Baggrund: violinen - s. 11
10 plader til en øde ø! - s. 13
Hvordan blev jeg musiker? - s. 14

God fornøjelse!
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
Musik

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Fælles Mål
MUSIK (4.-6. KLASSE)
KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Musikforståelse

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
1. Eleven kan lytte opmærksomt til og
udtrykke sig varieret om musik

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Instrumentkendskab
Eleven kan genkende
klangen af og navngive
klassiske instrumenter

Eleven har viden om
klassiske instrumenter

Musikoplevelse (fase 2)
Eleven kan lytte til levende
fremført musik

Eleven har viden om
lytteadfærd ved levende
fremført musik

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Jeg kan genkende lyden af violin og guitar
2. Jeg forstår, hvordan man spiller på violin og guitar
3. Jeg kender til baggrunden for violin og guitar som
instrumenter
4. Jeg kan lave en liste over de 10 plader, jeg ville
tage med på en øde ø.

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.
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Vi præsenterer...

LUND/JACOBSEN

De to topprofessionelle og sprudlende musikere Peter Lund og Lasse Høj Jacobsen er
hver især ekvilibrister på deres instrumenter - guitar og violin - og har spillet sammen
i mere end 10 år. Som 2/4 af det navnkundige swingorkester Dixieland Gypsy Band
har de begge særdeles stor erfaring med skolekoncerter, og som duo har de desuden
spillet masser af jobs på festivaler og spillesteder i ind- og udland! Den særlige kombination af netop guitar og violin (og sang) finder man i musik fra hele verden, og det er
netop det, der er koncertens tema og samtidig drivkraften for de to musikere: Lysten til
at undersøge, hvor kombinationen af netop deres to instrumenter kunne føre dem hen!
Eleverne vil derfor til koncerten komme til at høre musik i mange stilarter, mens Peter
og Lasse fortæller om nogle af deres oplevelser på deres fælles rejse med musikken!

HER ER EN VIDEO-HILSEN FRA DEM:
		

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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INSTRUMENTKENDSKAB

LASSES VIOLIN
Stemmeskruer

Der er 4 strenge
på en violin

Mikrofonstik

Bue til at stryge
strengene med
Hagestøtte

Klangkasse, der
forstærker lyden

HER FORTÆLLER LASSE 		
OM VIOLINEN:
Se video
Lasse med sin violin

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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INSTRUMENTKENDSKAB

PETERS GUITAR
Der er 6 strenge
på en guitar
Stemmeskruer

Bånd
Mikrofon
Lydhul

Hul klangkasse

HER FORTÆLLER PETER 		
OM GUITAREN:
Se video
kortlink.dk/tux3

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Peter med sin guitar
MUSIK
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BAGGRUNDSHISTORIE: VIOLINEN

		

VIOLINEN

HVORFRA? HVORNÅR? HVORDAN?

Lasse spiller på violin - et af de ældste og mest alsidige instrumenter, der findes. Violinen
finder man indenfor mange forskellige musikalske sammenhænge og genrer: fx klassisk
musik, folkemusik, jazz, rock, og pop. Den bruges både som ensemble-instrument og
soloinstrument. I mange århundreder har violinen været et af de vigtigste instrumenter,
når der skulle spilles til dans, underholdning og rituelle handlinger blandt såvel fyrster
som fattiglemmer.
Lasse fik sin første violin allerede som 4-årig. Den var lillebitte, så den passede til hans
små fingre. Men hvor stammer violinen egentlig fra, og hvor længe har vi kendt til den?

LIDT OM VIOLINENS HISTORIE
Arkæologiske udgravninger har vist, at der fandtes strygeinstrumenter allerede for flere
tusind år siden, bl.a. i Indien og Egypten. Den tids strygeinstrumenter var dog ret primitive og optrådte i mange meget forskellige udgaver - og ingen af dem lignede violiner
særlig meget. Op gennem middelalderen forsøgte man hele tiden at forbedre strygeinstrumenterne, og der blev eksperimenteret med forskellige slags træ og mange forskellige udformninger.
Helt nye instrumenttyper opstod, blandt andet viola da braccio
(se fig. 1). ‘Da braccio’ er italiensk og betyder ‘på armen’. Viola da
braccioen blev nemlig holdt på armen, når man spillede på den.
Navnet er på italiensk, fordi den største udvikling inden for strygeinstrumenter skete i Italien, hvor de dygtigste instrumentbyggere var. Violaen fandtes også i nogle lidt større versioner, kaldet
viola da gambe (da gamba = på benene). Det hed de, fordi de var
så store, at de blev støttet oven på knæene, når man spillede på
dem. Viola da braccioen og viola da gamben er stamfædre til de
strygeinstrumenter, vi kender i dag: violin, bratsch (jvf. braccio),
cello og kontrabas.

(Fig. 1) Viola da braccio. Udsnit af en
fresko malet af Gaudenzio Ferrari ca.
1535. En af de første afbildninger af en
violin.

Violinen fik sin nuværende form og udseende i løbet af 15-1600 tallet.
Nogle af de bedste violiner, der findes, blev bygget i Cremona i Italien
på den tid og bruges stadig i dag. Violinens klang er lys og kraftig og
den bruges derfor mest som melodiinstrument. Violinen fik lidt længere
hals i 1800-tallet, men ellers ligner vore dages violiner næsten fuldstændig deres næsten 500 år gamle ‘forfædre’.
Læs mere
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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BAGGRUNDSHISTORIE: VIOLINEN (FORTSAT)

ØH.. Stadiva-FFORNOGET??
Gennem næsten 200 år skabte tre italienske violinbygger-familier, Amati, Guarneri og Stradivari, de
bedste violiner, verden nogensinde har set - og hørt!
Violinerne var smukt håndværk af allerfineste slags,
skabt i ædelt træ og behandlet med en hemmelig
lakblanding, der menes at være en del af forklaringen på deres særlig smukke lyd.

En Stradivarius set forfra og bagfra

Den kendteste violinbygger af dem alle var Antonio Stradivari, der i løbet af sin levetid (1644-1737)
skabte ca. 1200 violiner, de såkaldte Stradivarius´er.
En Stradivarius var - og er - en ganske særlig god
violin, med en usædvanlig smuk og fyldig klang, og
der findes stadig en del af dem i dag, 300 år efter.
Moderne violinbyggere har igen og igen forsøgt at
finde frem til, hvad det var, der gjorde Stradivarius´
violiner så specielle. Måske var det træet? Måske
var det lakken? Men endnu har ingen haft held med
at finde ud af det. Måske er det bare, fordi træet er
så gammelt.

Verdens Dyreste
Stradivarius
(The Messiah)
Vurdering: over 20 mill. $!

En Stradivarius er både meget sjælden og meget
eftertragtet og derfor også meget kostbar. Den
dyreste Stradivarius, der er solgt nogensinde, kostede langt over 100 millioner kroner!
Så gå nu hellere hjem og se efter, om der skulle
ligge en gammel violin i en kasse på loftet.
Man kan jo aldrig vide....

- og her er
Antonio Stradivari
(1644-1737)

MØD ALLE MEDLEMMERNE AF STRYGERFAMILIEN PÅ DENNE
HJEMMESIDE:
www.musikipedia.dk/strygere

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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BAGGRUNDSHISTORIE: GUITAREN

		

GUITAREN

HVORFRA? HVORNÅR? HVORDAN?

Guitaren har ligesom volinen rødder langt tilbage i historien - faktisk hele 4.000 år tilbage! I dag møder vi den indenfor mange musikgenrer: fx klassisk musik, folkemusik, jazz, rock, og pop, men især den rytmiske musik, hvor den
siden 1950’erne har været et helt centralt instrument. Peter fra Lund/Jakobsen var 9 år, da han fik sin første guitar,
og siden da har han ejet mere end 75 forskellige guitarer! Nu vil vi kigge lidt nærmere på guitarens historie:

GLIMT FRA GUITARENS HISTORIE
3

1

Læs mere

En næsten 4000 år gammel babylonisk lertavle viser den ældste
kendte afbildning af et guitarlignende instrument, en tanbur.

Op gennem middelalderen
udvikledes flere forskellige
strengeinstrumenter. Her ses
to forskellige slags på en afbildning fra 1200-tallet.

2

5

4

Sådan en tanbur har man faktisk
fundet bevaret i en egyptisk
musiker Har-Moses grav. Han
blev begravet sammen med sit
instrument for ca. 3.500 år siden!
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Den arabiske oud
stammer fra ca.
samme tid, og gav
i 1500-tallet...

...inspiration til udviklingen af en europæisk
variant, nemlig: lut.

MUSIK
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BAGGRUNDSHISTORIE: GUITAREN (FORTSAT)

7

6

I 1600-tallet begynder
guitaren langsomt at tage
form. Denne model er dog
mindre og har 5 dobbeltstrenge, i stedet for de 6
strenge, guitaren har i dag.

10

11

8

Denne guitar fra
1830 ligner næsten
en moderne guitar,
men er mindre og
smallere

Men sådan her
har en klassisk
spansk guitar
faktisk set ud i
de sidste 100 år

9

Her er en moderne
western guitar
med stålstrenge
og en lidt større
klangkasse

12

En dobro er
en guitar med
en indbygget
ståltragt, der
forstærker lyden og giver den
en metallisk
klang.

En Fender
Stratocaster er
den foretrukne
el-guitar til
rockmusik!

Jazzguitaristen
Charlie Christian
satte i 1930’erne
en mikrofon på sin
akustiske guitar
og skabte dermed
en af de første
el-guitarer

Guitar-legenden Jimi Hendrix spillede selvfølgelig også på en Fender Stratocaster - dog
vendt på hovedet, for han var venstrehåndet!

HØR HVORDAN NOGLE AF DE FORSKELLIGE GUITARER LYDER:
https://www.musikipedia.dk/guitarer
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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10 PLADER TIL EN ØDE Ø!
HVILKEN SLAGS MUSIK LYTTER MUSIKERE EGENTLIG SELV TIL?
Vi spurgte Lund/Jakobsen, hvilke 10 plader de ville tage med på en øde ø.

Her er deres svar:

PETERS ØDE-Ø-LISTE:
1. Donald Fagen: Sunken Condos (2012)
2. J.J. Cale: Troubadour (1976)
3. Gal Costa: Gal Costa Canta Tom Jobim (1999)
4. George Harrison: Living in The Material World (1973)
5. Alison Krauss & Union Station: New Favorite (2001)
6. Ry Cooder: Bop Till You Drop (1979)
7. Johnny Cash: I Walk the Line (1964)
8. C.V. Jørgensen: I Det Muntre Hjørne (1990)

LASSES ØDE-Ø-LISTE

9. Frank Zappa: One Size Fits All (1975)
1. Miles Davis: Kind of Blue (1959)
10. Andres Segovia: The Art of Segovia (2002)
2. The Beatles: Sgt. Pepper (1967)
3. Stan Getz/Astrud Gilberto: Getz/Gilberto (1964)
4. Pat Metheny: 80/81 (1980)
5. Bill Evans: From Left to Right (1971)
6. Alberte: Tju Bang Chokolademand (1994)
7. Herbie Hancock: Head Hunters (1973)
8. AC/DC: Highway to Hell (1979)
9. Bill Evans: You Must Believe in Spring (1977)
10. Daniel Lanois: Shine (2003)

HVILKEN MUSIK VILLE DU TAGE MED? LAV JERES EGNE ØDE Ø-LISTER I KLASSEN!
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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HVORDAN BLEV JEG MUSIKER?

Lasse, 4 år

Lasse spiller koncert med sin violingruppe

Peter, 13 år

Peter spiller med sit band Red Sun, 1975

Alle professionelle musikere er jo startet med at spille på et eller andet tidspunkt - og de fleste er begyndt, da
de er ret små. Måske har de lært lidt af en ældre bror eller søster, eller fået undervisning hos en privatlærer eller
gået på musikskole. Mange professionelle musikere er senere blevet videreuddannet på musikkonservatoriet.
Det gælder også både Peter og Lasse fra Lund/Jakobsen. Det eneste der er helt sikkert, er, at selvom det tager
mange år helt at mestre et instrument, kan man heldigvis også få meget ud af at spille bare for hyggens skyld!

Her kan I høre Peter og Lasse fortælle lidt om, hvordan de kom i gang med at spille deres instrument,
og hvorfor de synes, det er så dejligt at spille musik:

HØR LASSES HISTORIE:
		
Se video
kortlink.dk/tux6

HØR PETERS HISTORIE:
		
Se video
kortlink.dk/tux2

VIL DU GERNE LÆRE AT SPILLE PÅ ET INSTRUMENT? SE NÆSTE SIDE
LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Har du fået lyst til selv at spille musik?

Her er nogle muligheder:
• MUSIKSKOLE
Hvis du gerne vil lære at spille på et instrument, kan du finde ud af, om der er en musikskole tæt på, hvor du bor, så gå ind på denne hjemmeside: www.damusa.dk
Her kan du finde en masse information om musikskoler og en oversigt med
links til hver eneste musikskole i Danmark.
Se listen HER

• MGK (Musikalsk Grund Kursus)
MGK er en 3-årig overbygning til musikskolen og foregår på 8 centre over hele
landet. MGK kan kombineres med en gymnasieuddannelse, og er en rigtig god
forberedelse, hvis man vil søge ind på konservatoriet eller andre videregående
musikuddannelser.
Se mere om MGK på www.musikalskgrundkursus.dk

• MUSIKKONSERVATORIET
Hvis du allerede spiller et instrument - og måske allerede går på musikskole eller
MGK - kan det jo være, at det på et tidspunkt går så godt, at du overvejer at tage en
videregående uddannelse som musiker. Så er musikkonservatoriet et oplagt valg.
Her er links til de 4 konservatorier, vi har herhjemme:
•
•
•
•

Syddansk Musikkonservatorium - klik HER
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium - klik HER
Det Jyske Musikkonservatorium - klik HER
Rytmisk Musikkonservatorium - klik HER

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Praktisk info om
koncerten

LUND / JAKOBSEN
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Til kontaktlæreren
KONCERTEN
Guitaristen Peter Lund og violinisten Lasse Høj Jakobsen
mixer i deres nye duo Lund/Jakobsen instrumental ekvilibrisme med stor spilleglæde og eminent sammenspil.
Drevet af en fælles musikalsk nysgerrighed udforsker
de sammen de mange spændende udtryksmuligheder
i kombinationen af violin, guitar og sang. Resultatet: en
vidtforgrenet palet af musikgenrer, serveret med humor,
personlighed og gnistrende musikalitet. Irsk folkemusik,
argentinsk tango, bluegrass og sigøjnerjazz er blot nogle
af de stilarter, de erfarne musikere når omkring. En god
koncertoplevelse, som inddrager eleverne undervejs.

Peter Lund (th) og Lasse Jakobsen har spillet sammen i mere
end 10 år

MUSIKERNE ER
Peter Lund, guitar, sang
Lasse Jakobsen, violin, sang

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet er til musikfaget, og sætter tæt fokus på
de to musikere og deres instrumenter. Violinen og guitaren præsenteres indgående, og et par oversigtsark
opridser de to instrumenters historie. De to musikere
fortæller om, hvordan de kom igang med at spille musik, og om, hvilke plader de ville tage med på en øde
ø. Et godt udgangspunkt for en snak om musikkens
mangfoldighed, evt. med inddragelse af elevernes
egne øde ø-lister.

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.

HENT FRA WWW.LMS.DK

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk

Med venlig hilsen

LMS og Lund/Jakobsen

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe:

Mellemtrin

Antal elever: 	120
Opstillingstid:	45 minutter
Nedtagningstid:

30minutter

Mørklægning:	Ikke nødvendigt
Lokale:	Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang
(Helst ikke sportshal)
Scene:	4 x 3m - opstilling helst på gulvet eller på lav scene
Hjælpere:	Gerne et par store elever til at hjælpe med ind- og udbæring
af anlæg
Publikum:

Publikum helst på gulvet (evt. + bænke / stole, 			
så alle kan se)

Strøm:

230V kabelrulle v. 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
Peter Lund
Mobil: 2085 7874
E-mail: peterlund1961@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.

LUND / JAKOBSEN
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Lars Clement

KONCERT

Lund/Jakobsen
KLASSER
STED
TIDSPUNKT

