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MUSIKEKSEMPLER PÅ LMS.DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Musikstykke 1
Musikstykke 2
Musikstykke 3
Musikstykke 4
Musikstykke 5
Musikstykke 6
Musikstykke 7

Download lydfilerne HER
Se ‘Til kontaktlæreren’ på side 15

Forsidefoto: BAT
BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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SÅDAN BRUGES MATERIALET

1. OBLIGATORISK INTRO

MUSIK

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

OPTAKT TIL KONCERTEN
Vis eleverne præsentationsvideoen med Bregnhøi/Agergaard/Toldam, hvor de viser deres instrumenter frem
og fortæller om deres musik og den særlige kombination af live-tegning og improviserende musik, som eleverne skal opleve. Opgaverne til billedkunst lægger op til et tværfagligt FØR-samarbejde mellem musik og
billedkunst.

2. BILLEDKUNST

(FØR KONCERTEN)

1½

time

1. Til musik- og billedkunstlæreren - se s. 6
2. En videohilsen fra Bregnhøi/Agergaard/Toldam - se s. 7

SÆT FANTASIEN FRI - MED MUSIK AF SIMON OG THOMAS
Med afsæt i 7 små improvisatoriske musikstykker, indspillet af Simon Toldam og Thomas Agergaard, inviteres
eleverne til at improvisere med tegning og maleri til musik. Hvordan eleverne forberedes på denne kreative
tegneproces, kan I læse mere om på side 11 - 12. Desuden er der en lille hyggelig tegneøvelse, hvor Rasmus
Bregnhøi viser, hvordan man kan tegne en pige og hendes hund.
1. Til billedkunst- og musiklæreren - se s. 10
2. Sæt fantasien fri - med musik af Simon og Thomas - se s. 11 - 12
3. Tegn Rosa og hunden Viffer (elevark) - se s. 13

NB! Selvom Sæt fantasien fri-øvelsen ovenfor er tænkt som optakt til skolekoncerten med trioen, kan den

også sagtens bruges som efterbehandling af koncertoplevelsen, hvis det passer bedre ind i undervisningen.

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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UNDERVISNINGSMATERIALE
MUSIK

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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FÆLLES MÅL
MUSIK (0. – 3. KLASSE)
KOMPETENCEOMRÅDE
Musikforståelse

Kompetencemål
flerårige læringsmål
Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
Eleven kan lytte til og udtrykke sig omkring musik

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Musikoplevelse
Eleven kan lytte opmærksomt til musik

Eleven har viden om aktiv
lytning

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

Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Jeg kan kende instrumenterne fra hinanden
2. Jeg kan lytte til musikeksempler og tegne, hvad jeg
hører (se opgave i BILLEDKUNST)
3. Jeg kan lytte til levende musik til koncert

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.
BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk

MUSIK
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TIL MUSIK- OG BILLEDKUNSTLÆREREN

+
Thomas Agerggard, Simon Toldam og Rasmus Bregnhøi

IMPROVISERET MUSIK OG BILLEDKUNST
Snart får skolen besøg af en af Danmarks førende illustratorer og to af Danmarks toneangivende jazzmusikere,
nemlig trioen Bregnhøi/Agergaard/Toldam. Til koncerten
udfoldes en improviseret historie i tegning og lyd, hvor
både musikken, tegningen og historien bliver skabt i øjeblikket i et tæt og nærværende samarbejde mellem musikere og børn.

=

TVÆRFAGLIGT UNDERVISNINGSMATERIALE
Præcis som i koncerten er der også i materialet fokus på
kombinationen af improviseret musik og tegning/maleri,
og der lægges derfor naturligt op til et fagligt parløb mellem musik og billedkunst som optakt til koncerten.
Forløbet kan dog også sagtens bruges som opfølgning
EFTER koncerten.
I en 5 min præsentationsvideo til musik introducerer de
to musikere og tegneren deres forskellige instrumenter
og tegneredskaber, og fortæller lidt om, hvordan det hele
kommer til at foregå til koncerten. Det følges op med et
forløb i billedkunst, hvor eleverne skal ‘improvisere’ med
tegning og maleri til diverse musikeksempler fra musikgruppen. For de større elever lægges der også op til at
prøve at lave egne lydflader, som andre kan tegne til. Endelig er der en kort video + et ark med en lille tegneopskrift
fra Rasmus Bregnhøi, som eleverne kan hygge sig med.

MUSIKEKSEMPLER TIL MATERIALET
Downloades fra gruppens katalogside på

www.lms.dk

LÆS MERE OM GRUPPEN
Besøg deres hjemmeside:

kortlink.dk/y2pb (eller klik HER)

Læs mere på s. 7 og s. 11 - 13
BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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ELEV
ARK

En videohilsen fra

BREGNHØI/AGERGAARD/TOLDAM
THOMAS

RASMUS

(saxofon m.m.)

(tegning m.m.)

SIMON

(klaver, harmonika m.m.)

Hej med jer!
Snart skal I til en sjov og lidt anderledes koncert med os på jeres skole!
Mens Rasmus tegner og fortæller en historie på en stor tegning, spiller vi
andre to noget musik til, som vi finder på lige i samme øjeblik. Det kalder
man at improvisere sammen. Det er lidt ligesom, når man leger en leg
og så finder på, hvad der skal ske, imens man leger. Det kender I sikkert
godt. Så vi er faktisk lige så spændte som jer på, hvordan tegningen og
historien mon bliver og på, hvordan musikken mon kommer til at lyde.
Og vi håber, at I vil hjælpe os med at finde på handlingen undervejs!
Vi har lavet en lille videohilsen til jer, hvor vi fortæller lidt om os selv
og koncerten og viser nogle af de instrumenter, vi spiller på. Og dem
er der en del af. Vi glæder os til at møde jer snart ude på jeres skole!

Glade musikhilsener fra

Rasmus, Thomas & Simon

			

SE VIDEOHILSEN
kortlink.dk/y2p4

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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UNDERVISNINGSMATERIALE
BILLEDKUNST
(Evt. i samarbejde m. musikfaget)

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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FÆLLES MÅL
BILLEDKUNST (0. – 3. KLASSE)
KOMPETENCEOMRÅDE
Billedfremstilling

Kompetencemål
flerårige læringsmål
Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og
digitale billeder

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Maleri og collage
Eleven kan male ud fra idéer
og oplevelser

Eleven har viden om primærog sekundærfarver.

Tegning og grafik
Eleven har viden om tegneEleven kan tegne ud fra idéer
redskabers udtryksmuligog oplevelser
heder

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Jeg ved hvad fantasi er for noget
2. Jeg lytter til musikken og maler det, 			
jeg hører i musikken
3. Jeg kan male mine idéer
4. Jeg kan tegne en tegning efter ‘opskrift’

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.
BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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TIL BILLEDKUNST- OG MUSIKLÆREREN

+
Thomas Agerggard, Simon Toldam og Rasmus Bregnhøi

IMPROVISERET MUSIK OG BILLEDKUNST

Snart får skolen besøg af en af Danmarks førende illustratorer og to af Danmarks toneangivende jazzmusikere,
nemlig trioen Bregnhøi/Agergaard/Toldam. Til koncerten
udfoldes en improviseret historie i tegning og lyd, hvor
både musikken, tegningen og historien bliver skabt i øjeblikket i et tæt og nærværende samarbejde mellem musikere og børn.

=

TVÆRFAGLIGT UNDERVISNINGSMATERIALE
Præcis som i koncerten er der også i materialet fokus på
kombinationen af improviseret musik og tegning/maleri,
og der lægges derfor naturligt op til et fagligt parløb mellem musik og billedkunst som optakt til koncerten.
Forløbet kan dog også sagtens bruges som opfølgning
EFTER koncerten.
I en 5 min præsentationsvideo til musik introducerer de
to musikere og tegneren deres forskellige instrumenter
og tegneredskaber, og fortæller lidt om, hvordan det hele
kommer til at foregå til koncerten. Det følges op med et
forløb i billedkunst, hvor eleverne skal ‘improvisere’ med
tegning og maleri til diverse musikeksempler fra musikgruppen. For de større elever lægges der også op til at
prøve at lave egne lydflader, som andre kan tegne til. Endelig er der en kort video + et ark med en lille tegneopskrift
fra Rasmus Bregnhøi, som eleverne kan hygge sig med.

MUSIKEKSEMPLER TIL MATERIALET
Downloades fra gruppens katalogside på

www.lms.dk

LÆS MERE OM GRUPPEN
Besøg deres hjemmeside:

kortlink.dk/y2pb (eller klik HER)

Læs mere på s. 7 og s. 11 - 13
BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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LÆR
ERAR
K

SÆT FANTASIEN FRI

- TIL MUSIK AF SIMON OG THOMAS
Du skal bruge:
•
•
•

Lydfiler: Musikstykke nr. 1 - 7 m. Simon/Thomas
Materialer: Papir i A3, akvarelmaling, pensler.
Arbejdsform: individuelt
Download musikstykkerne

HER

DE 7 MUSIKSTYKKER: HVORDAN LYTTER VI?
Hvert musikstykke, som Simon Toldam og Thomas Agergaard
har lavet, varer mellem 1 - 3 minutter og repræsenterer hver en
stemning/følelse, som eleverne nu skal prøve at male ud fra.
Nedenfor er beskrevet en undervisningstime, hvor eleverne
lytter til hver enkelt musikstykke 1-7 to gange efter hinanden
og derefter maler ud fra fri fantasi, inspireret af musikken.
Man kan også vælge at afspille stykkerne i en anden rækkefølge end foreslået, eller plukke i dem, alt efter hvad man
synes giver mening eller har tid til.

1. TRIN: FØR VI GÅR I GANG (Forforståelse)
• Se sammen præsentationsvideoen med gruppen (s. 7), og

bid mærke i det, gruppen fortæller om deres arbejdsproces.
Fortæl eleverne, at de nu skal prøve at ”være Rasmus”. Det
vil sige: prøve at være tegneren, som lytter, slipper sin fantasi
og lader sig inspirere af dét, musikerne improviserer.

• Før I går i gang med at male, er det en god ide at tage
en snak med eleverne om “at sætte fantasien fri”.
•

Hvad er fantasi?

•

Hvad kan fantasi?

•

Hvornår dukker fantasien frem?

•

Har alle en fantasi?

•

Er fantasien lige stærk hver dag?

•

Hvad betyder det at sætte fantasien fri?

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk

Hvad betyder det at sætte fantasien fri?
Her er et par kommentarer fra 3.A:
„Jeg tager fantasien ud af fængslet og tegner lige
det, jeg har lyst til“. (August i 3A)
„Først var musikken sørgelig, så malede jeg noget
sørgeligt, og så var den glad - og så malede jeg
glade ting“ (Signe i 3A)
„Musikken åbnede min hjerne og gjorde den friskere,
og så fik jeg nogle billeder i mit hoved. Jeg malede
noget, jeg havde set før, men jeg malede også noget,
jeg ikke havde set før.“ (Mathias 3A)

BILLEDKUNST
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LÆR
ERAR
K

SÆT FANTASIEN FRI (FORTSAT)

2. TRIN: SÅ GÅR VI I GANG!
• Udlevér nu A3-papir, maling og pensler til klassen og for-

tæl, at bestemmelser af farver og motiver er helt deres valg.
Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er fantasien
der sætter alle spor.
1. Afspil Musikstykke 1. Lad eleverne lytte. Nogen går måske i gang med det samme med at male, andre har måske
brug for at lytte lidt mere.
2. Afspil Musikstykke 1 én gang mere.
3. Derefter afspilles Afspil Musikstykke 2, også to gange.
4. Derefter Musikstykke 3 osv. Processen stopper, når
eleverne er færdige.

3. TRIN: HVAD HAR I MALET?
Til slut fortæller og viser eleverne, hvad de har malet.
Spørgsmålene kan hjælpe eleverne med at fortælle:
•

Fik du sæt fantasien fri, i så fald, hvordan
gjorde du det?

•

Kan man se fantasien i dit billede?

•

Fik musikken dig til at tænke på noget bestemt,
noget du kender/ikke kender?

•

Var musikken med til at bestemme dét, du malede?

•

Hvilke stemninger hørte du i musikken?

•

Kan man se på dit maleri, at musikken skiftede
stemning?

4. TRIN: BAGEFTER...
Idé: Saml alle malerierne i en bunke - og giv dem til
gruppen EFTER koncerten. Dem bliver de glade for.

Nu kan I bare glæde jer til at opleve, hvordan
Simon, Thomas og Rasmus sætter fantasien
fri, når de spiller koncert på jeres skole.

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk

FX SAMMEN MED MUSIKFAGET:
TO SMÅ OPGAVER MED
Improvisation og malerier
1. Det må være sjovt at sætte sig i Simon
og Thomas’ sted. Gå i musiklokalet, spil
små improvisatoriske musikstykker/lyde
med percussion-instrumenter. Optag dem
og giv dem til parallelklassen, så de kan
male til - ligesom Rasmus gør..
2. Del klassen i to grupper. Den ene
gruppe skal være Simon og Thomas og
spille improvisatorisk musik, mens den
anden gruppe skal være Rasmus og male
til. Byt efter noget tid - og vis hinanden
malerierne, I har malet.

BILLEDKUNST
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ELEV
ARK

TEGN ROSA OG HENDES HUND

1. Lav først tre cirkler

2. Øjne, næse, mund

3. Vipper, hår, spænde

4. Viffers hoved og ører

5. Forpoter og Rosas arm

6. Resten af Viffer

7. Rosas bluse og anden arm

8. Resten af blusen

9. Rosas ben

TEGN SAMMEN MED RASMUS
På denne lille video viser Rasmus Bregnhøi,
hvordan han tegner Rosa og hendes hund
Viffer. Det går hurtigt, så følg godt med!

		SE VIDEO

kortlink.dk/y2nm

10. De sidste detaljer - og så er tegningen færdig!
BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk

Bagefter kan du selv prøve at tegne Rosa
og Viffer. Bare følg de 10 trin på billederne
herover, så går det som en leg!

BILLEDKUNST
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PRAKTISK INFO OM
KONCERTEN

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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TIL KONTAKTLÆREREN
KONCERTEN

Foto:

En af Danmarks førende illustratorer og to af Danmarks
toneangivende jazzmusikere skaber sammen med eleverne en improviseret historie i tegning og lyd, der bl.a.
trækker tråde fra jazz, moderne kompositionsmusik og
folkeviser. Koncerten har fokus på et skabende fællesskab, hvor børnenes fantasi får lov til at diktere retningen,
og de erfarne improvisatorer samler og strukturerer trådene til et samlet forløb. Den umiddelbarhed og spontanitet, der altid er til stede i børns leg, er også kernen i det
at improvisere, og til denne koncert vil eleverne opleve
legen vokse for øjnene og ørerne af dem.
Thomas Agerggard, Simon Toldam og Rasmus Bregnhøi

MUSIKERNE ER
Rasmus Bregnhøi - Tegner m.m.
Thomas Agergaard - Saxofoner, fløjter m.m.
Simon Toldam - Klaver, harmonika m.m.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet indeholder en præsentationsvideo, hvor gruppen viser deres forskellige instrumenter og tegneredskaber og fortæller om, hvordan koncerten kommer til at
foregå. Desuden lægges der op til tværfagligt samarbejde
mellem musik og billedkunst i et tegn-efter-musikforløb.
Og endelig viser Rasmus Bregnhøi, hvordan man kan
tegne pigen Rosa og hendes hund i 10 lette trin.

MUSIKEKSEMPLER TIL FORBEREDELSEN

Downloades fra gruppens katalogside på www.lms.dk
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til de
involverede musiklærere.
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.

HENT FRA WWW.LMS.DK

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Undervisningsmaterialet downloades som pdf-fil
fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk

Med venlig hilsen

Her finder du også musikeksempler til brug i undervisningen.

LMS og Bregnhøi/Agergaard/Toldam

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

i

Målgruppe: 	Indskoling
Antal elever: 	120
Opstillingstid:

30 minutter

Nedtagningstid: 	20 minutter
Hjælpere:	Et par store elever + evt. en rullevogn
Lokale:	Rum med god akustik, fx gymnastiksal.
(Helst ikke sportshal). Ikke gennemgangslokale
Scene:	4x3 - helst på gulvet, opstilling på langs af rummet
Mørklægning:	Nej tak
Publikum: 	På gulvet, gerne tæt på.
Strøm:

230 V. Kabelrulle v. scenen.

Omklædningsrum:

Ja tak

Forplejning:

Vand, kaffe og te. Gerne lidt frugt/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: Henning Bolte

Simon Toldam
Mobil: 2336 6794
E-mail: simontoldam@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, ligesom musikerne vil kunne se jeres.

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk
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LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto:

KONCERT

BREGNHØI / AGERGAARD / TOLDAM
KLASSER
STED
TIDSPUNKT
Hjemmeside: kortlink.dk/y2pb

