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Til dansk- og musiklæreren
EN KORT INTRODUKTION AF
MZUNGU KICHAA
Espen Sørensen blev født ved Skanderborg, men som
6-årig flyttede han med sin familie til Zambia. I dag bor
Espen i Dar es Salaam i Tanzania og er en både kendt
og anerkendt musiker under kunstnernavnet Mzungu
Kichaa. På dansk betyder det noget i retning af den
gale/skøre hvide mand. Han taler og synger hovedsageligt på swahili og spiller musikstilen bongo flava, der
er en østafrikansk blanding af hip hop, reggae og rap.
Genren blander moderne rytmer med mere traditionel
afrikansk musik og er meget populær i området.
Espen har i høj grad taget den afrikanske kultur til sig
og føler sig ikke som hvid. Gennem interviews og små
film får vi et indtryk af, hvor vigtigt det har været for
Espen at være lokal, at være en del af ‘dem’. At respektere andre og selv blive respekteret med de forskelligheder, vi nu har. Her spiller identitet en vigtig rolle og vil
være et tema i materialet til dansk.

MATERIALET

DANSK:
Introduktion (45 min.): Lytte til interviews med
Espen Sørensen om hans historie. Diskuter kort
begreberne kultur og identitet.
Supplerende (90 min.): Et længere radiointerview, yderligere arbejde med temaet ‘identitet’
med bl.a. inddragelse af H.C. Andersens ‘Danmark, mit Fædreland’.
Ekstramaterialer (90 min.) med interview på
engelsk samt links om Tanzania.

MUSIK:
Introduktion (45 min): Lytte til nogle bongo
flava-numre. Lære et par omkvæd på swahili.
Supplerende (45 min): Øve en dans. Hvad er
kendetegnende for genren bongo flava?

Materialet er delt op i en del til dansk og en del til musik. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal deles op
på denne måde. Det kan være okay med dans og sang
i dansktimerne eller diskussioner om kultur i musik.
Eleverne skal dog have gennemgået introduktionerne
for både musik og dansk inden koncerten.
Der er en del links til musiknumre, videoer og interviews
under elevsiderne.
Læs mere under lærervejledning.

Undervisningsmateriale downloades fra lms
kortlink.dk/lms/qgsx

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Fælles Mål - dansk
Dansk (efter 6. klasse)

KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Fortolkning (Dansk)

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
1. Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem
systematisk undersøgelse af litteratur og andre
æstetiske tekster (Dansk)

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Mål Perspektivering (Dansk)
Eleven kan sætte det læste i
forhold til tekstens samtid

Eleven har viden om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Med Espen Sørens historie som udgangspunkt arbejdes der med
”identitet”.
2. Eleven kan forklare, hvad identitet er.
3. Eleven kan forklare forskellige former for identitet som f.eks. national identitet og kønsidentitet.
4. Eleven kan forklare hvordan identitetsopfattelsen kan ændre sig alt
efter kontekst som f.eks. tid, sted eller miljø.

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: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Fælles Mål - musik
Musik (efter 6. klasse)

KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Musikforståelse (Musik)
2. Musikudøvelse (Musik)

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
1. E
 leven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig
varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og
perioder. (Musikoplevelse)
2. Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og
bevægelse. (Sangrepertoire)

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Mål (Musikforståelse)
Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige
genrer

Eleven har viden om sammenhæng mellem musikgenrer og lytteadfærd

Mål (Musikudøvelse)
Eleven kan synge med på et
bredt repertoire af sange på
flere sprog – her Swahili

Eleven har viden om tydelig tekstudtale og stilart

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Eleven kan beskrive forskelle i lytteoplevelsen mellem genren
bongo flava fra Tanzania og typisk vestlig popmusik
2. Eleven kan beskrive genre-karakteristika for bongo flava
3. Eleven kan gøre rede for Tanzanias kultur og samfund og se
Bongo Flava som en del af dette.

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: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Lærervejledning til
dansklæreren
Introduktion
Links, tekster og opgaver er på de tilhørende elevark.
På elevarket side 9 er et kort interview med Espen
Sørensen i forbindelse med videoen til sangen ‘Hoved
Krop Sjæl’ (4 min.).
Da Espen kom til Afrika som seksårig, følte han sig anderledes. Espen byttede hele blyanter til halve, blyantspidser til barberblade, gik uden sko og benyttede en
stofskoletaske for at ligne alle de andre børn.
Hvorfor er det vigtigt at ligne de andre?
Supplerende
Der er et længere radiointerview på 27 min. fra P1 med
Espen samt nogle arbejdsspørgsmål.
Emne om identitet:
Det er åbenbart vigtigt for mennesket at ligne andre og
blive en del af en gruppe. Det at have et tilhørsforhold
og en identitet er vigtigt. I år 1850 skrev H.C. Andersen
digtet ‘Danmark, mit Fædreland’.
Læs teksten og hør sangen sunget af henholdsvis DR´s
Pigekor, Isam B og Natasja
Hvad er identitet, herunder bl.a. køns-, national- og
gruppeidentitet? Hvordan forholder vi os selv til den?

Ekstra links
En film om Espen fra Tanzania om bl.a. stereotyper, fordomme og racisme med arbejdsspørgsmål til. Den er oprindelig lavet til 8. og 9. klasse,
men elever på mellemtrinnet kan fint se filmen og
diskutere den:
http://mødafrika.dk/espen/
Lær mere om Tanzania og livet i Tanzania gennem Børnenes Ulandskalender 2016. En side
med forskellige film, opgaver mm.:
http://2016.u-landskalender.dk/
Hjemmeside:
www.mzungukichaa.com
Facebook side:
www.facebook.com/mzungukichaa
Instagram side:
www.instagram.com/mzungukichaa
Snapchat side: KichaaMusic
YouTube Side:
www.youtube.com/mzungukichaa

Undervisningsmateriale downloades fra lms
kortlink.dk/lms/qgsx

BEGYND I GOD TID
I god tid inden koncerten udleveres elevarkene s. 9-15 til eleverne, så de har mulighed for at stifte bekendtskab med Mzungu
Kichaa - Den hvide Afrikaner og musikken
før selve koncertoplevelsen.

På forhånd tak!

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Lærervejledning til
musiklæreren
Introduktion
Eleverne skal lytte til to forskellige sange ‘Jitolee’
samt ‘Wajanja’ af Mzungu Kichaa på swahili og prøve
at lære at synge et par omkvæd. Se omkvædene på
‘Elevark’ s. 18. I kan finde links til sangene på samme
side.
Tal om typiske kendetegn for bongo flava. Kan I høre
dele af hiphop? Reggae? Rap? Afrikansk musik?
Sidst er der en sang på dansk, som hedder ‘Hoved
Krop Sjæl’ og blev brugt til Børnenes U-landskalender
2016. Der er et link til en instruktionsvideo med en
dans, som eleverne kan lære.
I kan også lytte til teksten og snakke om, hvad den
handler om.
Supplerende
Hoved Krop Sjæl (sang på dansk skrevet til Børnenes
U-landskalender 2016) Dans

Ekstra links
En film om Espen fra Tanzania om bl.a. stereotyper, fordomme og racisme med arbejdsspørgsmål til. Den er oprindelig lavet til 8. og 9. klasse,
men elever på mellemtrinnet kan fint se filmen og
diskutere den:
http://mødafrika.dk/espen/
Lær mere om Tanzania og livet i Tanzania gennem Børnenes U-landskalender 2016. En side
med forskellige film, opgaver mm.:
http://2016.u-landskalender.dk/
Hjemmeside:
www.mzungukichaa.com
Facebook side:
www.facebook.com/mzungukichaa

Link til den officielle musikvideo
kortlink.dk/youtube/qex4

Instagram side:
www.instagram.com/mzungukichaa

Link til Milles dansevideo
- vælg Milles dansevideo på siden
kortlink.dk/u-landskalender/nqw9

Snapchat side: KichaaMusic
YouTube Side:
www.youtube.com/mzungukichaa

Det er også muligt at se og selv prøve at danse eller
hoppe som masaierne i Tanzania.
kortlink.dk/youtube/qex8
Undervisningsmateriale downloades fra lms
kortlink.dk/lms/qgsx

BEGYND I GOD TID
I god tid inden koncerten udleveres elevarkene til eleverne, så de har mulighed for
at stifte bekendtskab med Mzungu Kichaa
- Den hvide Afrikaner og musikken før selve koncertoplevelsen.

På forhånd tak!

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Dansk

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Dansk -Introduktion

EL E V
ARK

Espen Sørensen blev født ved Skanderborg, men som
seks-årig flyttede han med sin familie til Zambia. I dag
bor Espen i Dar es Salaam i Tanzania, hvor han er en
berømt og anerkendt musiker og har bl.a. været dommer i X Factor i Tanzania. Espen har i høj grad taget
den lokale kultur til sig og føler sig ikke som hvid. Han
har noget afrikansk i sig.
Espen taler flydende swahili, lige som hans sange
ofte er på swahili. Han synger dog også på dansk og
engelsk. Hans kunstnernavn er Mzungu Kichaa, som
betyder noget i retning af Den Gale/Skøre Hvide Mand.
I skal også selv prøve at synge en smule på swahili.
Mzungu Kichaa spiller musikstilen bongo flava, der
er en østafrikansk blanding af hiphop, reggae og rap.
Genren blander moderne rytmer med mere traditionel
afrikansk musik og er meget populær i området.
Espens/Mzungu Kichaas fantastisk spændende liv og
historie handler også om vidt forskellige kulturer. Gennem interviews og dokumentarfilm får vi et indtryk af,
hvor vigtigt det har været for Espen at være lokal, at
være en del af ‘dem’. At respektere andre og selv blive
respekteret med de forskelligheder, vi nu har. Sidst,
men ikke mindst, så er Mzungu Kichaa også historien
om den universelle glæde ved musikken.
Da Espen kom til Afrika som seksårig, følte han sig anderledes. Espen byttede hele blyanter til halve, blyantspidser til barberblade, gik uden sko og benyttede en
stofpose for at ligne alle de andre børn.

Foto: Espen 7 år, privat foto

INTERVIEW
Hvorfor var det så vigtigt for Espen at ligne de andre
børn?

Hør her et kort interview med Espen Sørensen i
forbindelse med videoen til sangen Hoved Krop
Sjæl (4 min.).
kortlink.dk/youtube/qetw

Foto: Hasan Jensen
Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Kort over Afrika

EL E V
ARK

KAN DU FINDE ZAMBIA OG TANZANIA?

Kort: Shutterstock ID - 428786164
Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Identitet

EL E V
ARK

SUPPLERENDE

Interview
Hør et længere radiointerview (27 min.) med Espen Sørensen fra serien Afrikanske Stemmer fra 2015 på
P1 med titlen Fra Skanderborg til superstjerne i Tanzania.
kortlink.dk/dr/qgn6

Arbejdsspørgsmål:
1. Hvad mener Espen med følgende udsagn?
”Jeg er ikke hvid. Det er ikke det første, man skal sige til en, der har taget kulturen så meget til sig.”
2. Hvad betyder det at blive diskrimineret?
3. Hvordan startede Espen med at spille musik?
4. Hvorfor rejste Espen og hans familie til Afrika?
5. Espen fortæller om sine tekster, at de ikke er direkte politiske, men kan fortolkes på mange måder.
Bongo flava har mange metaforer. Hvad betyder metaforer?
6. Hvilken forskel er der på at være stjerne og give koncerter i Tanzania og Danmark?
7. Espen føler anerkendelse for at være hvid og samtidig tale sproget samt respektere og tage deres kultur seriøst. Hvad betyder anerkendelse?
8. Omvendt racisme - Hvad er det? Kan du forklare det?
9. Hvorfor tegnede Espen sig selv som sort og blev sur på sin mor, når hun sagde, at han ikke var sort?
10. Hvordan ser Espen, at han bidrager til at løse racekonflikter mellem sorte og hvide?

Foto: Mzungu Kichaa i tuktuk-taxa - Photo 3CC

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Danmark, mit Fædreland

EL E V
ARK

Det er åbenbart vigtigt for mennesket at ligne andre og
blive en del af en gruppe. Det at have et tilhørsforhold
og en identitet er vigtigt. I år 1850 skrev H.C. Andersen
digtet ‘Danmark, mit Fædreland’.
Læs teksten og hør sangen sunget af henholdsvis DR´s
Pigekor, Isam B og Natasja.

HVORDAN BESKRIVER/FREMSTILLER H. C. ANDERSEN DANMARK?
FIND EKSEMPLER.
Se og hør sangen sunget med melodi af Poul Schierbeck fra år 1926
Hvad er forskellen på de 3 udgaver?
Danmarks Radios Pigekor:
kortlink.dk/youtube/qeua

Isam B (kendt fra Outlandish)
kortlink.dk/youtu/xvpr

Natasja
kortlink.dk/youtu/xvpc

Straffelovens §266b - også kaldet
Racismeparagraffen.
Her står der, at man ikke må true, forhåne eller
nedværdige andre på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller
seksuelle orientering. Man kan straffes med
bøde eller fængsel indtil 2 år.

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

DANSK

12

Sangtekst

EL E V
ARK

DANMARK, MIT FÆDRELAND
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer.
Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme,
Saa sødt velsignet Du mit Hjerte naaer.
Du danske friske Strand,
hvor Oldtids Kjæmpegrave
Staae mellem Æblegaard og Humlehave,
Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!
Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staaer Fuldmaanen over Kløver-Engen
Saa deilig, som i Bøgens Fædreland?
Du danske friske Strand,
hvor Dannebrogen vaier,
Gud gav os den — Gud giv den bedste Seier! Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!
Engang Du Herre var i hele Norden,
bød over England — nu Du kaldes svag,
Et lille Land, — og dog saa vidt om Jorden
end høres Danskens Sang og Meiselslag.
Du danske friske Strand,
Plovjernet Guldhorn finder.
Gud giv Dig Fremtid, som han gav Dig Minder
Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!
Du Land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har Rod, hvorfra min Verden gaaer.
Hvor Sproget er min Moders bløde Stemme,
og som en sød Musik mit Hjerte naaer.
Du danske friske Strand,
med vilde Svaners Rede.
I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede,
Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!
Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

Tekst af H. C. Andersen, 1850
DANSK

13

Identitet i billeder

EL E V
ARK

I Den Danske Ordbog står der følgende om identitet:
Et menneskes (eller en bestemt gruppes) bevidsthed
om egen personlighed og individuelle særpræg
Synonym - selvopfattelse
Identitet kan være knyttet til fællesskaber som nationalitet, kultur, alder, religion, slægt, uddannelse, arbejde,
politisk overbevisning, fritidsinteresser, udseende m.v.
Identitet kan altså bl.a. handle om national -, kulturel –,
gruppe- og kønsidentitet.
Kan du beskrive billederne på side 15 ud fra identitet?
Hvilken form for identitet signalerer de?
Om identitet skriver Espen Sørensen:
Hvem er jeg? Hvad betyder det at være anderledes? Jeg syntes, det
var cool at være lidt anderledes. Jeg var anderledes, fordi min søster
og jeg var de eneste hvide, da vi flyttede til Afrika. Jeg var seks år
gammel, men jeg husker godt, at jeg ikke ville ses som anderledes.
Jeg syntes, det var rigtig spændende at lære et helt nyt sprog og en
helt ny kultur.
Hvordan forholder vi os til vores egen identitet?
Hvilke former for tilhørsforhold eller identitet har du selv? Prøv at
nævne mindst tre forskellige af dine egne identiteter? Er det nogle
identiteter, du har hele tiden, eller skifter de alt efter sted og situation?

Foto: Mzungu Kichaa med masai-kriger-frisure. Foto af Jonas Olsen
Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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EL E V
ARK

Billeder
-IDENTITET I BILLEDER
BILLEDE 1

BILLEDE 2

BILLEDE 3

BILLEDE 4

BILLEDE 5

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

DANSK

15

Ekstramateriale

EL E V
ARK

EKSTRA LINKS - EKSTRAMATERIALE
SE FILM

En film om Espen Sørensen fra Tanzania lavet
af Danida om bl.a. stereotyper, fordomme og
racisme med arbejdsspørgsmål til under linket.
Filmen er oprindelig lavet til 8. og 9. klasse, men
I kan fint se filmen og diskutere den.
http://mødafrika.dk/espen/ (8 min.)

LÆR MERE OM TANZANIA
Foto: Hasan Jensen

En side, hvor du kan lære mere om Tanzania og
livet i Tanzania gennem Børnenes U-landskalender 2016
http://2016.u-landskalender.dk/

THE SPORAH SHOW
- Mzungu Kichaa says it all.
Engelsk/afrikansk TV-show. En snak om løst, fast
og sladder. Her kan du opleve en mere afrikansk
stil i et TV-show.
kortlink.dk/youtube/qewq (32 min.)

Hjemmeside:
www.mzungukichaa.com
Facebook side:
www.facebook.com/mzungukichaa
Instagram side:
www.instagram.com/mzungukichaa
Snapchat side:
KichaaMusic

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk

Foto: 3CC

YouTube Side:
www.youtube.com/mzungukichaa

DANSK
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Musik

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Musik - Øve omkvæd

EL E V
ARK

Lær omkvæd
I skal lytte til nogle forskellige numre af genren bongo flava med Mzungu Kichaa
og prøve at lære omkvædet, så I kan synge med til koncerten.
Første sang er Jitolee, hvor omkvædet lyder:
Mikono juu jitolee na usaidie
(oversættelse: Sæt hænderne i vejret, stå frem og hjælp)
Ombi kwa bina damu upendo usipotee
(Vi ber´ til menneskeheden, at kærlighed ikke forsvinder)
Anden sang er Wajanja, og omkvædet lyder:
Na na na nah na na nah na nah nah
vijana wa bongo ni wajanja
(“vijana wa bongo” er slang for Tanzania)
I kan her synge: „Vijana wa Denmaki ni wajanja.“ - På dansk betyder det: „Ungdommen i Danmark er dygtige/kloge”.
Kan I høre dele af:
- Hiphop?
- Reggae?
- Rap?
- Afrikansk musik?

FØRSTE SANG: JITOLEE
I omkvædet skal begge hænder i vejret og viftes fra side til side.
Video-link til Jitolee : kortlink.dk/youtube/qeww

ANDEN SANG: WAJAMJA
Video Link: kortlink.dk/youtube/qewx
Live fra Aarhus : kortlink.dk/youtube/qewy

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2017 – www.lms.dk
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Musik
Hoved Krop Sjæl - dans

EL E V
ARK

Masaierne er en afrikansk folkestamme, der lever i Kenya og det nordlige Tanzania. De er
kendt for deres specielle skikke og dragter. I deres rituelle dans er de specielt kendt for
deres høje hop. Der findes i dag ca. 900.000 masaier.

Hoved Krop Sjæl - Dans
(sang på dansk skrevet til Børnenes U-landskalender 2016)
Link til den officielle musikvideo:
kortlink.dk/youtube/qex4
Link til Milles dansevideo
kortlink.dk/facebook/qex6

Det er muligt at se og selv prøve at danse eller hoppe som
masaierne i Tanzania.
Masai Dans: kortlink.dk/youtube/qex8

Foto: Kevin og Abdallah af Pernille Bærentsen
Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
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Praktiske oplysninger
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Til kontaktlæreren
MUSIKGRUPPE
Mzungu Kichaa

MUSIKERNE ER
Espen Sørensen (Mzungu Kichaa) - lead sanger og guitarist
Tito Philemon Makasy - trommer
Emmanuel Abraham Mwandemelela - lead guitar
John Marco Mngara - bas
Elibariki Julius Mmbaga - keyboards
Jakob Nielsen – lydmand

UNDERVISNINGSMATERIALE
Undervisningsmaterialet er til dansk og musik på mellemtrinnet. Dansk er inddelt i tre dele:
Introduktion, Supplerende og Ekstramateriale, mens musik er inddelt i følgende to: Introduktion og Supplerende. Derved kan lærerne selv bestemme, hvor mange lektioner der
afsættes til forløbet inden koncerten.
Det forventes, at introduktion gennemgås.
Under dansk introduktion (45 min.) gennemgås den basale historie om Espen Sørensen.
Under dansk supplerende (90 min.) fokuseres der på emnet ‘identitet’ ud fra et længere
radiointerview med Espen Sørensen. Elevernes egen opfattelse af identitet inddrages. Der
arbejdes desuden med H.C. Andersens tekst fra 1850 ‘Danmark, mit Fædreland’.
Under ekstramateriale (90 min.) er der endnu et par interviews med Espen Sørensen samt
yderligere information om Tanzania.
Under musik introduktion (45 min.) skal eleverne lære
to forskellige omkvæd på swahili samt lytte til et par af
EN GOD KONCERT
Mzungu Kichaas sange. Hvad er bongo flava? Lyt til
Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis
sangen Hoved Krop Sjæl.
de er forberedt og sidder klar, når koncerten
Under Musik Supplerende (45 min.) øves en dans til
starter. Snak også med dem om, hvad det vil
sangen Hoved Krop Sjæl samt en masai-dans.
sige at være til koncert.
Som lærer bidrager man bedst ved ikke at
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til
tysse, men i stedet sætte sig blandt eleverne
de involverede dansk- og musiklærere.
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
Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk

Med venlig hilsen
LMS og Mzungu Kichaa

Gruppenavn: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
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Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe: 	Mellemtrinnet
Antal elever:

140 elever

Opstillingstid:

40 minutter

Nedtagningstid:

20 minutter

Hjælpere:

2 store elever

Publikum:

På gulv i halvcirkel foran scenen

Lokale:

Standard. Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang.
Helst ikke sportshal.

Scene:

På gulv eller lav scene, 4 x 5 m.

Strøm:

230 V

Omklædningsrum:

Ja tak

Forplejning: 	Vand, kaffe, the m. mælk, og gerne lidt frugt. Ikke brød.
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
Espen Sørensen
Mobil: 7137 8526 (kun i turneperioden)
E-mail: kichaamusic@gmail.com
NB. Ved kontakt inden turnestart: benyt mail eller tel. +25 5763822022

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: Mzungu Kichaa - Den hvide Afrikaner
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Nanna Kreutzmann

KONCERT

Mzungu Kichaa
- DEN HVIDE AFRIKANER

KLASSER
STED
TIDSPUNKT
www.mzungukichaa.com

