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WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Fælles Mål
MUSIK

(4.-6. KLASSE)
Kompetencemål
flerårige læringsmål

KOMPETENCEOMRÅDE
Musikforståelse
Musikoplevelse (3.-4. kl)

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig
varieret om musik / fra forskellige genrer, kulturer og
perioder

Læringsmål
for undervisningsforløb



FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Musikoplevelse

Instrumentkendskab
Eleven kan redegøre for
instrumentering i forskellige
genrer

Eleven har viden om
genrers instrumentering

Eleven kan lytte til levende
fremført musik

Eleven har viden om lytteadfærd ved levende
fremført musik

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
•

Eleverne kan redegøre for karakteristika for udvalgte instrumenter indenfor klassisk slagtøj, fx
marimba og violin

•

Eleverne kan lytte til professionelt fremført 		
instrumentalmusikmusik under hensyntagen
til en koncertsituation.

Bemærk: Ovenstående Fælles Mål dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld er opgaverne i materialet
ret enkle at justere i sværhedsgrad, så de kan passe til alle klassetrin i den pågældende målgruppe. De udvalgte målpar er altså eksemplariske og ikke udtømmende for materialets relevans. Husk også, at der i materialerne ofte er en obligatorisk introducerende del af materialet,
som alle uanset klassetrin (og angivne mål) forventes at blive præsenteret for.

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Til kontaktlæreren
KONCERTEN
Wenzell & Bugge er en spændende og energisk blanding
af violinist og spillemand Kristian Bugge og den internationale slagtøjssolist, Ronni Kot Wenzell. Begge musikere har
imponerende CV’er, vundet utallige priser og nomineringer,
været udvalgte repræsentanter for dansk musik ved nogle
af verdens største events, såsom WorldCup i Sydkorea,
Olympiske Lege i Kina m.m. Her sætter de virtuost noget af vores ældste musik sammen på kryds og tværs i
nye sjove fortolkninger, nye lyd-universer og masser af
spraglet energi. Duoen har spillet mere end 300 koncerter
sammen, og i sommeren 2016 skal de spille til selveste De
Olympiske Lege i Rio de Janeiro!

Kristian helt tæt på publikum til skolekoncert i Danmark

MUSIKERNE ER
Ronni Wenzell - slagtøj
Kristian Bugge - violin

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet er rettet mod musik og sætter fokus på både
de to musikeres instrumenter og deres særlige form for
fusionsmusik (klassisk/folkemusik). Instrumenterne udforskes i lyd, billeder og tekst og materialet indeholder mulighed for guidet fordybelse i både musikken og selve det
at mødes og samarbejde på tværs af forskellige (musik)
kulturer - både indenfor og udenfor musikkens verden.
Læs mere i Sådan bruges materialet på s. 8

MUSIKEKSEMPLER TIL FORBEREDELSEN

HENT FRA WWW.LMS.DK

Downloades fra gruppens katalogside på www.lms.dk

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

Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til
de involverede musiklærere.

Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.

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

Med venlig hilsen

LMS og Wenzell & Bugge

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

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 kan man undervejs bidrage positivt
ved ikke at tysse, men i stedet sætte sig blandt
eleverne og dele oplevelsen med dem.

4

Praktiske oplysninger

i

Målgruppe:

Mellemtrin

Antal elever: 	120
Opstillingstid:

45 minutter

Nedtagningstid:

45minutter

Hjælpere:
Lokale:

2 voksne og/eller store elever til ind- og udbæring af udstyr.
Gymnastiksal eller lukket aula uden gennemgang. 		
(Helst ikke sportshal)

Scene:	6x3m, opstilling på gulvet tæt ved børnen
Mørklægning:	Nej tak
Publikum: 	På madrasser, bænke og stole i halvcirkel omkring scenen
Strøm:

230 V ved scenen

Omklædningsrum:

Ja tak

Forplejning: 	Vand, kaffe, the m./ mælk. Evt. lidt frugt og brød
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
Kristian Bugge
Mobil: 3028 1519
E-mail: kristian@kristianbugge.com

EVALUERING
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.

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

KONCERT

&

WENZELL BUGGE

KLASSER
STED
TIDSPUNKT
www.folkeslag.dk

Wenzell & Bugge

Undervisningsmateriale
MUSIK
[se Fælles Mål s. 3]

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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1. OBL. LYN-INTRODUKTION

MUSIK

½

LEKT

Sådan bruges materialet
INTRODUKTION TIL KONCERTEN, MUSIKERNE OG INSTRUMENTERNE				
Fortæl eleverne om Wenzell & Bugge koncerten og om de instrumenter, de to musikere spiller på, og lyt
sammen til et par af musikeksemplerne. Interviewet med de to musikere (BILAG 1) kan være god supplerende baggrundslæsning for læreren til viderformidling / evt. for de større elever som selvlæsning.
LMS præsenterer...Wenzell & Bugge - s. 9
Præsentation af slagtøj - s. 10-11
Præsentation af violin - s. 12-13
BILAG 1: „Musikalske modsætninger mødes - og ny spændende musik opstår“ (interview) - s. 16-17

2. LIDT LÆNGERE FORLØB

MUSIK

2

LEKT

1.
2.
3.
4.

GENNEMGÅ INSTRUMENTERNE MERE UDFØRLIGT OG DYK LÆNGERE NED I MUSIKKEN
Der kigges nærmere på de forskellige instrumenter eleverne vil komme til at høre til koncerten (klasse/evt.
gruppearbejde) vha. instrumentpræsentationsarkene s. 10-13 og det supplerende baggrundsstof (BILAG 2).
I fællesskab dykkes der derefter lidt dybere ned i et eller flere af de 3 vedlagte musikeksempler med støtte
fra den kommenterede gennemgang m. nodeeksempler på s. 14-15.

3. EFTERBEHANDLING

Musiklærer/
Klasselærer

1

LEKT

1. Præsentation af slagtøj + violin - s. 10-13
2. BILAG 2: Supplerende baggrundsstof om slagtøjsinstrumenter - s. 18-19
3. Gennemgang af musikeksempler - s. 14-15

KULTURMØDET - EN KLASSEDISKUSSION
Ronni og Kristians samarbejde bunder i nysgerrighed overfor hinandens musikalske forskellighed, og
en fælles nysgerrighed overfor musikkulturer fra fjerne steder i verden. Med inddragelse af BILAG 1 og 3
(interviewet Musikalske modsætninger mødes - og... + teksten Musik uden grænser) kan koncerten
danne afsæt for en klassediskussion om, hvordan man kan samarbejde på trods af forskelligheder, både
indenfor musik og andre menneskelige aktiviteter og situationer. Kort sagt: Hvordan gør man mødet
mellem forskellige kulturer lettere? Inddrag elevernes egne erfaringer med at tackle forskelligheder og
få samarbejde til at fungere indenfor fx kammeratskab, sportsaktiviteter, musik og leg.
1. BILAG 1: „Musikalske modsætninger mødes - og ny spændende musik opstår!“ - s. 16-17
2. BILAG 3: „Musik uden grænser“ - s. 20
WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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LMS præsenterer...
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K

WENZELL BUGGE

Tjek hjemmesiden: www.folkeslag.dk

Wenzell & Bugge er et spændende duo-samarbejde mellem den internationale klassiske slagtøjssolist, Ronni Kot
Wenzell og den prisvindende folkemusiker og spillemand, Kristian Bugge. Ronni og Kristian mødtes på musikkonservatoriet i Odense hvor de begge studerede og opbyggede et venskab igennem mange forskellige projekter.
Hurtigt opdagede de en fælles energisk tilgang til musikken og besluttede derfor at blande Ronnis klassiske slagtøj
med Kristians folkemusik. Duoen blev hurtig populær og leverede 50-60 koncerter årligt, indtil Ronni fik tilbudt gæsteprofessorat på musikkonservatoriet i Rio de Janeiro. Siden da har duoen samlet deres fælles jobs i koncentrerede perioder, og spiller i 2016 bl.a. turnéer i Mexico, Skandinavien og Brasilien, hvor de som et af højdepunkterne
skal optræde ved De Olympiske Lege! Læs mere de to musikere i baggrundsinterviewet (BILAG 1) på s. 16-17.

Kristian Bugge

Ronni Kott Wenzell

(violin) er specialist i dansk
folkemusiktradition og særdeles aktiv på den skandinaviske, europæiske og
amerikanske folkemusik
scene, både som eftertraget
musiker og dygtig underviser. Han har vundet et hav af
musikpriser (bl.a. 9 grammy’er/DMA) for sine plade-

(klassisk slagtøj) turnerer internationalt som slagtøjssolist i såvel Europa og Asien
som Nord- og Sydamerika.
Han har været solist med
symfoniorkestre i ind- og udland og indspillet for EMI og
Sony. Han giver masterclasses på universiteter i London
og New York, er p.t. gæste-

udgivelser og bandprojekter, og var en af de blot 12 musikere
der i 2014 blev udnævnt som Rigsspillemænd. Læs mere på:
www.kristianbugge.com

professor på CBMR i Rio de Janeiro, Brasilien og desuden
præsident for Percussive Arts Society Brazil. Læs mere på:
www.rkwonline.com

Her er et klip fra en skolekoncert i Brasilien, hvor duoen spiller dansk folkemusik for de brasilianske skoleelever:

Se skolekoncertklip med Wenzell & Bugge

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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SLAGTØJ
På de næste par sider præsenteres WENZELL & BUGGES instrumenter, krydret med lidt
baggrundsmateriale (BILAG 2) og henvisninger til musikeksempler. Først Ronnis slagtøj:

1. MARIMBA
(’Ma’ = mange, ’rimba’ = toner)

Her ses resonansrørene under stavene.

Med sine godt 3 meters længde ligner orkester-marimbaen mest af alt en slags forvokset skole-xylofon.
Orkestermarimbaen har dog et langt større toneomfang (4-5 oktaver), og i modsætning til skole-xylofonens
én-rækkede C-durskala er dens mange toner lagt ud i en kromatisk skala i to rækker - ligesom et klavers tastatur
med de ‘sorte tangenter’ øverst. Stavene er lavet af rosentræ eller tilsvarende hårdt og velklingende træ og ligger på
et åbent stativ med hjul. For at forstærke lyden har marimbaen en slags ‘orgelpibe’-resonansrør i forskellig længde
anbragt under hver stav. Resonansrørene er nøje tilpasset hver tones højde og klang og en videreudvikling af et
princip, man bl.a. kender fra de afrikanske marimbaer (balafoner), hvor hule calabas-frugter i skiftende størrelser
forstærker lyden. (se ill. th)
Marimbaen har en karakteristisk blødere og mere klangfuld
lyd end xylofonen, hvilket ikke mindst skyldes, at man
spiller på den med garnomviklede køller - i modsætning
til xylofonens noget hårdere træ- og gummikøller. De
første orkester-marimbaer blev bygget i 1910 og i starten
mest brugt indenfor underholdningsmusikken. Først efter
2. verdenskrig begyndte komponister på jagt efter nye
og anderledes klanglige udtryk for alvor at få øjnene (og
ørerne) op for marimbaens muligheder i den moderne
kompositionsmusik.

Marimbaen er nært beslægtet med den traditionelle
afrikanske balafon (bemærk calabas-frugterne under
hver stav. Læs mere s. 18)

MUSIKEKSEMPLER
Hør, hvordan marimbaen lyder:
			•
			

THY TYRKEREN
• 5-TUR			

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

[NB! Download musikeksemplerne fra www.lms.dk]

MUSIK

10

EL E V
ARK

SLAGTØJ

2. VIBRAFON

Under hver metalstav sidder et resonansrør med
en roterende metalskive.

Vibrafonen blev opfundet i USA under 1. verdenskrig og har med sine resonansrør og kromatiske ‘klaviatur’ i to
rækker mange lighedspunkter med marimbaen. Dog med den væsentlige forskel, at dens tonestave er lavet af
metal. Desuden er resonansrørene udstyret med små roterende metalskiver, der åbner eller lukker sig vha en lille
elektromotor - lidt som i en roterende Leslie-højttaler til et Hammondorgel. Derved fremkommer den vibrerende
lyd, der har givet instrumentet sit navn. Vibrafonen har også en pedal, som i lighed med klaverets pedaler bruges
til både at forlænge toneklangen og dæmpe tonerne så de ikke flyder sammen. Vibrafonen, der også tilhører
xylofon-familien (metallofon), er flittigt brugt indenfor kunstmusikken, men også poulær indenfor jazzen (bl.a.
Lionel Hampton, Milt Jackson, Gary Burton).

MUSIKEKSEMPEL
Hør, hvordan vibrafonen lyder:
		•

Æ LAM

							

[NB! Download alle musikeksempler fra www.lms.dk]

3. TAIKO
Ronni spiller også på den traditionelle japanske taiko-tromme, som findes i mange forskellige størrelser. Ordet taiko betyder “tyk tromme”, og navnet er velvalgt: de største modeller
kan måle helt op til et par meter i diameter og veje flere ton! Den taiko-tromme, Ronni
spiller på til koncerten, er knap så stor, men det er lyden til gengæld.
Taiko spilles med tykke korte pinde (bachi) af forskellig størrelse og
træsort, alt efter trommens art. Nogle bachi er så tykke som en arm!
- Læs mere om taiko-trommer på s. 19.

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

Stikker (bachi)

Taiko på stativ

MUSIK

11

EL E V
ARK

VIOLIN
- og så gælder det Kristians instrument:

		

VIOLINEN

HVORFRA? HVORNÅR? HVORDAN?

Kristian spiller på violin; et af de ældste og mest alsidige instrumenter, der findes. Violinen er blevet brugt - og bruges - indenfor utallige musikalske sammenhænge og genrer:
klassisk musik, folkemusik, jazz, rock, pop etc., 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 ritualer blandt såvel fyrster som fattiglemmer.
Kristian fik sin første violin i starten af 5. klasse. Han gik på Steinerskole, hvor musik er
en højt prioriteret del af undervisningen, og alle elever skal spille et instrument, og Kristian valgte altså violinen. På skolen spillede han en del klassisk musik, men blev allerede
tidligt meget optaget af at spille folkemusik.

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 utallige og vidt forskellige udgaver - og ingen af dem lignede violiner
særlig meget! Op igennem middelalderen prøvede man ihærdigt på at forbedre tidens
strygeinstrumenter, og der blev eksperimenteret med
forskellige slags træ og mange forskellige udformninger.
Helt nye instrumenttyper kom til, 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 italiensk, fordi den største udvikling inden for disse
instrumenter skete i Italien, hvor de dygtigste instrumentbyggere
kom fra. 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. Regnes for en af de første afbildninger af en violin.

Violinen fik altså 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. Den fik lidt længere
hals i 1800-tallet, men ellers ligner vore dages violiner næsten fuldstændig deres næsten 500 år gamle ‘forfædre’. (Læs mere næste side)
WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk
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VIOLIN

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
nok 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 nogen af dem i
dag 300 år efter.
Moderne violinbygger har forsøgt igen og igen 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.

Her er Verdens Dyreste
Stradivarius
(The Mendelsohn)
Pris: over 10 mill. kr!

En Stradivarius er både meget sjælden og meget
eftertragtet og derfor også meget kostbar. Den
dyreste Stradivarius, der er solgt nogensinde, kostede mere end 10 millioner kroner!
Så smut 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)

MUSIKEKSEMPLER
Hør, hvordan Kristians violin lyder:
		•

THY TYRKEREN
		• Æ LAM
		• 5-TUR 				

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

[NB! Download musikeksemplerne fra www.lms.dk]
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GENNEMGANG AF DE 3 MUSIKEKSEMPLER
Wenzell & Bugge’s musik en sammenblanding af det bedste fra deres forskellige musikalske verdener.
Fastlagte forløb kombineres med mere frie improviserende forløb med indlagte cues. Musikken er
altså gennemarrangeret, men med en vis improvisatorisk elastik. De tre musikeksempler, der herunder
gennemgås, afspejler på bedste vis dette spændende mix:

1

THY TYRKEREN

(Grieg / trad. dansk / trad. tyrkisk)

Dette lange tredelte nummer er et rigtig godt eksempel på, hvad mødet mellem den klassiske musikverden
og folkemusikken kan føre til: en melodi af den norske romantiske komponist Edvard Grieg kobles her
med en gammel dansk folkemelodi fra Thy og en tyrkisk 7/8-dansemelodi! Så i løbet af de ca. 7 minutter
nummeret varer, kommer vi ganske vidt omkring både geografisk og stilistisk. Til koncerten indeholder
dette nummer endda endnu et led, nemlig melodien ”Rhythm song” af den amerikanske komponist Paul
Smadbeck. Den kommer umiddelbart før den tyrkiske afdeling.
1. del [0:00-2:29] består af melodien Solveigs sang, komponeret af Edward Grieg som en del af musikken til
teaterstykket Peer Gynt:
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I 2. del [2:30-5:20] følger en traditionel dansemelodi fra Thy. Den indgår som anden tur i en suite på fire
melodier som kaldes for ”De små sorte” (en slags kælenavn for kaffepunch - kaffe med snaps og sukker).
Melodien har Kristian lært af harmonikavirtuos, Karl Skaarup, som boede hele sit liv i Thy og startede med
at spille til dans og fester allerede som 4-årig! Karl var Kristians lærermester og de to spillede sammen i 10
år indtil Karl døde i 2013.
3
3
#2
6
œ
œ
œ
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ 8
œ œ
œ œ
œ œ
9
# ™6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ ™
œ
™
& ™8
œ™
œ™
J J
17
œ™ œ™ œ œ œ œ œ™ œ™ œ œ
# ™ œ™ œ™ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™
& ™
œ™
œ
J J J
2

2

3. del [5:21-7:08]: Nummeret afsluttes med en tyrkisk folkemelodi som Kristian har lært af den tyrkiske
violinspiller, Ersin Baykal. Rytmen skifter her til 7/8 og melodien ser således ud:

7 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ™™
&8
J
J
j
j
& ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™

5

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

MUSIK

14

L ÆR
DYK LÆNGERE NED I MUSIKKEN (fortsat):

ER AR

K

Lytteøvelse: THY TYRKEREN (se foregående side)
1. Spil først de tre temastumper på klaver for eleverne, så de lærer dem lidt at kende.
2. Lyt så til indspilningen sammen, og stop musikken undervejs, hver gang et nyt tema
præsenteres.
3. Hør så hele nummeret igen – denne gang uden at stoppe op undervejs. 		
Få evt. eleverne til at markere, når et nyt tema går i gang.
4. Hør Thy Tyrkeren en sidste gang og læg mærke til flere detaljer: Hvordan spiller
instrumenterne sammen? Prøv at beskrive, hvad de spiller med almindelige ord.
Er der forskel på afsnittene? Hvordan udvikler nummeret sig rytmisk/klangligt?

2

Æ LAM

(trad. dansk )

Dette nummer er et af duoens yndlingsnumre, og de spiller det næsten altid til deres koncerter.
Titlen Æ Lam er jysk og betyder ’lammet’. (Kristian, som er fra Jylland, plejer at drille Ronni, som
er fra Nordsjælland, lidt med hans udtale af netop denne titel…)
Melodien er en gammel traditionel melodi fra Sønderho på Fanø. Den er bl.a. blevet brugt til at
”spille over bord” med, dvs. som et højtideligt indslag til festerne når maden blev båret ind (på
samme måde som man andre steder har spillet en march). Melodien findes også i USA hvor
den indgår i det traditionelle ”old time fiddle” repertoire, sikkert bragt til landet gennem danske
immigranter. (fiddle = violin i engelsktalende folkemusikkredse).
Slagtøjsdelen i dette nummer foregår på vibrafon (se s. 5), og figurerne er inspireret af Ronnis
arbejde med moderne kompositionsmusik, fx den amerikanske komponist Steve Reichs
minimalistiske gentagelser. Vibrafonen spiller således et ostinatlignende dissonerende forløb,
der ligger og arbejder under violinens tema. Prøv at lægge mærke til, hvordan tonerne nærmest
myldrer frem – lidt som de små springende lam, man tæller, når man ikke kan sove…

3

5-TUR

(trad. dansk)

Traditionel folkedansemelodi fra Vendsyssel. Melodien har fem dele og giver plads til, at danserne
kan nå at afvikle fem danseelementer (fx kreds, kæde, byt, vals osv.), deraf navnet. Den har har
været brugt til en form for opstillingsdans, f.eks 8 personer sammen i en såkaldt ”kvadrille”, en
dansetype beslægtet med det amerikanske ”square dance”. Musikken findes i mange varianter
rundt omkring i Danmark og er i slægt med de skotske og irske reels. Denne version er dog
den eneste vi kender med mol i tredje del. Det karakteristiske halvanden-tone interval i den
harmoniske mol, får det næsten til at lyde som om, der har været en arabisk musiker forbi og
inspirere spillemanden der..
I dette nummer spiller Ronni marimba (se s.10)
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MUSIKALSKE MODSÆTNINGER MØDES

– og ny, spændende musik opstår!
To vidt forskellige musikalske traditioner
mødes i duoen Wenzell & Bugge.
Slagtøjsspilleren Ronni Kot Wenzell
er uddannet indenfor den klassiske
musiktradition, hvor hver en detalje af
den musik, der spilles typisk er fastlagt
af komponisten på forhånd. Hver eneste
tone er skrevet ned på nodepapir
sammen med præcise anvisninger
vedr. tempo, udtryk og dynamik, og
musikeren, der skal fremføre musikken,
følger meget nøje komponistens forlæg.
Violinisten Kristian Bugge, derimod, er
uddannet indenfor folkemusikken, og
her er situationen en ganske anden.
Her er musikken sjældent skrevet
ned – de fleste melodier tilegnes fra
mund til øre, musikerne imellem,
og den samme melodi vil ofte have
meget forskellige udtryk, alt efter hvem
der spiller dem. Ofte ved man ikke
længere, hvem der oprindeligt fandt på
melodien – bl.a. deraf navnet: ’musik
af folket’. En melodi er nærmest et
slags udgangspunkt, som den enkelte
musiker kan sætte sit helt personlige
præg på, og musikken er dermed under
stadig forvandling og udvikling.
Som folkemusiker skal man derfor være
god til at improvisere, dvs. digte videre
på et udgangspunkt, og til i høj grad at
være medskabende i sin tilgang til det
musikalske stof og dermed det færdige
resultat. Her er næsten intet fastlagt fra
starten.

Derfor er der også store forskelle i
de to musikeres tilgang til musikken.
Fx opfatter de begrebet tempo ret
forskelligt. Indenfor den klassiske musik
overholdes tempoangivelser normalt
meget præcist, mens tempo indenfor
folkemusikken ofte opfattes mere løst,
og med fokus på, at musikken skal
”swinge”, snarere end overholde et
strengt metronomisk tempo. Og hvad
selve det musikalske udtryk angår, er
det indenfor folkemusikken ofte styret
af musikerens stemning i øjeblikket – i
modsætning til den klassiske musiks
nøje nodefastlagte stemningsudvikling.
Et fastlagt, gennemarbejdet musikalsk
udtryk indenfor den klassiske
musiktradition står altså over for et mere
frit, løst og spontant udtryk indenfor
folkemusikken. Lidt firkantet kan man
sige, at i den klassiske musik er det
komponisten, der bestemmer, hvordan
musikken skal lyde – i folkemusikken er
det primært musikeren.
Når disse to traditioner så blandes i
en duo som Wenzell & Bugge, er det
selvfølgelig noget af en stor udfordring
for musikerne at få skabt en fælles
musik. Så hvorfor overhovedet have
besværet?
Ronni: - Jamen, den korteste vej til
målet er jo ikke altid den bedste –
nogen gange er det netop besværet
og den lille omvej, der giver os det nye
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friske pust. Det er lige præcis vores
forskelligheder, der interesserer os.
Ved at arbejde sammen og forsøge
at flytte hinandens grænser, udfordrer
vi samtidig os selv ved ikke bare at
søge det bekvemme, det velkendte.
Og derved udvider vi faktisk
musikkens muligheder og vores egen
– og forhåbentlig også publikums
– oplevelse af den. Det er ligesom at
lave en lang række spændende eksperimenter; vi ved aldrig helt, hvordan det
ender, når vi går i gang. Musikken skal
hverken være ren klassisk eller ren
folkemusik, det skal helst ende en helt
tredje – og ny - slags musik!

Ronni i aktion...

...og Kristian!
I næsten alle Ronnis mange projekter og
samarbejder indenfor moderne klassisk
kompositionsmusik stilles der store
krav om præcision og stringens hos
musikerne. Netop fordi alt i musikken
er så fastlagt, er der ingen plads til
slinger i valsen, hvis det skal lykkes at
fremføre musikken, som den er tænkt.
Til gengæld ved alle musikerne præcist,
hvad der sker i musikken og hvornår,
og kan derfor kæle for både helheden,
sammenspillet og den enkelte detalje i
musikken.
Situationen er nærmest modsat, når
det gælder Kristians virke indenfor
folkemusikken. Her er det lige netop
’slingeren i valsen’, der er vigtig: Den
mere tilbagelænede og åbne tilgang
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til musikken (ifht. tempo, udtryk og form
fx) udløser netop den energi og det
personlige udtryk, som får musikken til
at leve.
Sammenspillet mellem folkemusikerne
kræver til gengæld ekstra stor
lydhørhed overfor medspillerne og
en god portion omstillingsparathed,
for at musikken lykkes. Selvfølgelig
er store dele af det musikalske
forløb også fastlagt og aftalt her,
men grundlæggende er der indenfor
folkemusiktraditionen større plads
til – og endda en vis forventning om udflugter og spontane indfald på stedet.
Det giver stor frihed for den enkelte
musiker, men gør også det musikalske
udtryk mere sårbart overfor
kommunikationsudfald – hvis nu de
andre musikere ikke lige forstår, hvor
man vil hen, eller hvis inspirationen
ganske enkelt svigter.
Der er altså klare fordele og ulemper
ved begge tilgange til musikken. Og det
virkeligt spændende sker selvfølgeligt,
når man blander de to traditioner som
i tilfældet Wenzell & Bugge. Men det
kræver åbenhed og vilje:
Ronni: Konflikter indenfor politik og
religion opstår ofte i situationer, hvor
begge parter står stejlt, eller hvor

parterne har helt forskellige indstillinger
til tingene. Og det samme gælder
selvfølgelig også, når man arbejder
sammen indenfor musikken. Det
handler grundlæggende om at have
– og vise – gensidig respekt for
hinandens måde at gøre tingene på
og prøve at lære af hinanden. At give
hinanden plads. Men respekten skal
gå begge veje, hvis det skal blive et
ligeværdigt partnerskab.
De to musikere lærte hinanden at
kende på konservatoriet i Odense, hvor
Ronni gik på den klassiske linie og
Kristian på folkemusiklinien, og blev ret
hurtigt venner - uden dog at lave musik
sammen. Men efterhånden som de
gik til hinandens koncerter og hyppigt
diskuterede musik til langt ud på natten,
oplevede de, at de havde mange fælles
idéer, trods deres forskellige musikalske
udgangspunkt. Derfor begyndte de at
lege sammen musikalsk. Til at begynde
med strittede musikken i alle mulige
retninger, mens de prøvede at finde
fælles fodslag.
Ronni: Vi kom fra hver sin lejr, men var
samme sted i den, så at sige. Vi havde
samme musikalske energi, men den
flød jo ad forskellige kanaler. Fordi vi
var gode venner, mente vi, at det burde
kunne lade sig gøre. Det handler om at
være tro mod sin historie, og være åben

Fra snak...

WENZELL & BUGGE
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2016 – www.lms.dk

ER / E

LEV

og ærlig over for sig selv – og ikke
mindst over for den andens idéer også.
Musikken, vi ville lave, skulle hverken
være ren klassisk musik eller ren
folkemusik, men noget midt imellem,
hvor de to dele sammen kunne blive til
noget større. Hvor 1+1 = 3! Og til sidst
lykkedes det!
At et godt samarbejde afhænger
af evnen til at vise respekt og give
hinanden plads til at udfolde sine
bedste sider, gælder ikke kun indenfor
musikken. Det kender de fleste
mennesker fra fx legesituationer og
gruppearbejde, eller fra dagliglivet i
familien og i skoleklassen.
Det velklingende resultat af Ronnis og
Kristians spændende musiksamarbejde
kan under alle omstændigheder nydes
til koncerten!

God fornøjelse!

Baggrundsartikel beregnet
til videreformidling af
læreren/evt. selvlæsning i
de ældste klasser.

...til musik!
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LIDT MERE OM SLAGTØJSINSTRUMENTER
Marimbaen er tydeligvis nært beslægtet med den almindelige skolexylofon.
Lad os derfor først lige se lidt nærmere på den:

1. SKOLE-XYLOFONEN
En xylofon (xylo=træ, fon=lyd) består typisk af et antal tonestave
af palisandertræ, ordnet i en c-dur-skala (1-2 oktaver), og anbragt
på én række ved siden af hinanden i gummibeklædte holdere
ovenpå en træramme. Trærammen holder styr på tonestavene og
fungerer samtidig som én stor klangkasse for xylofonen - i modsætning til marimbaens mange individuelle resonansrør.
Rammen er som regel lavet
af relativt tykt træ og påsat
en særlig klangbund af tyndere og mere resonerende
træ (bank evt. let på klangbunden og hør selv). Tonestavene kan fjernes enkeltvis
og kombineres til nye skala- En helt almindelig skole-xylofon...
kombinationer og tonearter,
vha. løse #- og b-toner. Der bruges som regel hårde gummikøller
eller trækøller til at spille med. Xylofonen findes i tre grundstørrelser: sopran (c”-b’’’), tenor/alt (c’-cis’’’) og bas (f-cis’’ / c-a’).

HVORDAN VIRKER
KLANGKASSEN?
Når kølleslaget rammer tonestaven, sættes luften omkring
staven i svingninger; de svingninger, som øret i sidste ende
opfatter som lyd.
Ved at placere en form for klangkasse under staven opfanges
luftens vibrationer af kassen,
hvorved de - og dermed lyden forstærkes.
Klangkassen kan antage mange
forskellige former (jord, træ, rør
etc.) og
fungere individuelt under hver
enkelt stav eller som én stor
fælles ’forstærker’.

2. XYLOFONER ER MANGE TING..

”..ved jorden at blive, så spiller man bedst!”

Jordhuls-xylofon, hvor musikeren står nede i
selve ’klangkassen’
WENZELL & BUGGE
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Xylofonen ikke bare ét instrument, men faktisk
navnet på en hel instrumentgruppe, der
omfatter marimba, vibrafon, balafon, m.fl. Xylofonen har stærke rødder i Afrika, men findes i mange
kulturer og i utallige variationer: store og små, m/u
resonansrum, båret på maven med en rem om
halsen eller hvilende på pinde på jorden osv. De
mest primitive xylofon-typer består simpelthen af
forskellige stykker træ, som musikeren sidder med
løst på benene og slår på med to træstikker.
Lægges tonestavene i stedet på nogle store pinde
jorden, giver træet mere lyd fra sig, fordi musikerens ben ikke længere dæmper vibrationerne.
Graver man tilmed et hul i jorden under tonestavene, kan hullet yderligere forstærke lyden, ligesom klangkassen på en xylofon.
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3. TAIKO-TROMMEN
Taiko’en er en traditionsrig
tromme i japansk kultur og
har været anvendt i mindst
1400 år i Japan, sandsynligvis længere. I gammel tid
gjorde taikoer god nytte som krigstrommer, hvor de
mindre modeller blev brugt som signal-trommer, og
de større til at jage modstanderne en skræk i livet
med! Siden vandt taiko-trommen indpas, først ved
det japanske hof, senere mere bredt i musiklivet,
men størst betydning har trommen nok haft i religiøs
ceremoniel musik.
Selve trommetønden blev tidligere altid skåret ud af ét
stykke træ, helst stammen af det japanske keyaki-træ,
et slags meget hårdt elmetræ med smukke aftegninger
og en særlig god resonans. Andre lignende træsorter
bruges dog også. Fordi trommen helst skæres af en
enkelt stamme, skal træet være mindst 200 år gammelt.
Keyaki-træet er efterhånden ret sjældent, og det er
blevet svært at finde stammer, der er gamle nok og
dermed store nok til at levere træet til de allerstørste
taikoer. Derfor har man længe eksperimenteret med
at lave trommerne af flere stykker træ sat sammen
og sågar støbt i kunststof - uden at der dog gås på
kompromis med den fyldige lyd.
Skindet er tyk oksehud, der stiftes fast til trommen
med store nitter. Som skind til de største taikoer bruges
huden af en HEL tyr!

TAIKO ELLER KODO?
Taiko trommen kaldes også ofte
(fejlagtigt) for Kodo-trommen.
Det skyldes nok, at et fantastisk
japansk taiko-trommeensemble
ved navn KODO har været med
til at gøre denne type trommer
kendt over hele verden.
At spille taiko-trommer kræver
en stærk fysik og høj koncentration, så for KODO er taikotrommespillet blevet centrum
for en næsten munkeagtig
En KODO-musiker i aktion!
livsstil på en lille ø,Sado, med
daglig benhård eksercits, bl.a. lang-distanceløb på bare
tæer, meditation og intens fysisk træning. I de sidste 20 år
har gruppen turneret intensivt i udlandet med deres taikokoncerter og gjort trommerne kendt verden over.
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Sådan bygges den største Taiko:
Herunder vises dele af processen med at bygge
en af de største Taiko trommer. Billederne
stammer fra Asano Taiko Co. i Ishikawa,
Japan, der har bygget taikoer i mere end 400
år. Den nuværende bygmester tilhører således
17. generation af taiko-byggere i det gamle
familiefirma og sørger for, at Asano taikoer ikke
bare er de bedste trommer, der laves, men også
smukke kunstværker i sig selv.

1. Først gælder det om at
finde det rigtige stykke træ.
Sådan ser keyaki-træ ud. Når
træet er valgt, lagrer det i
mange år før brug.

2. Tidligere blev trommen
skåret ud stykke for stykke, så
alt træet i midten var spildt.
Nu om dage skæres træets
kerne ud med maskine, så
hvert træ kan levere træ
til flere trommer (bemærk
trommerne i baggrunden).
Derefter skæres trommen
færdig med håndkraft.

3. Nogle gange dækkes
trommens indre med ægte
bladguld, selvom det ikke kan
ses udefra. Men det forbedrer
trommens resonans og gør
tonen klarere

4. Her ses den færdige
tromme. Den er så tung, at
den må køres på en vogn.
Den største taiko i verden i
dag måler 267 cm i diameter
og vejer 4 ton!
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MUSIK UDEN GRÆNSER
MUSIKKENS VANDRING
Siden de tidligste tider har musikken altid rejst uden pas og
begrænsninger. I kølvandet på omvandrende troubadurer, spillemænd,
musikere og kapelmestre har musikalske stilarter, idéer, melodier, traditioner
og instrumenter i mere end tusind år bredt sig på kryds og tværs gennem verden.
Både indenfor den klassiske musikverden og folkemusikken findes der utallige
eksempler på vidtstrakte spredninger af musikere, instrumenter og idéer.
Således stammer fx mange af de instrumenter, man idag finder både i symfoniorkestre
og folkemusikensembler oprindeligt fra fjerne steder som Tyrkiet, Afrika, Mellemøsten
og Asien. Det gælder ikke mindst violinen og de forskellige slagtøjsinstrumenter,
eleverne vil møde til koncerten med Wenzell & Bugge. (læs mere om instrumenterne på
s. 10-13).
Katolske munke spredte sytematisk kirkesangen ud over Europa allerede i slutningen
af det første årtusind, og konger og fyrster har fra de tidligste tider brugt musikken
som understregning af politisk magt og storhed. Imens har den mere folkelige musik
hele tiden fulgt sine egne snørklede veje, efterhånden som mennesker har bevæget sig
fra egn til egn.
I dag rejser musikken rundt hurtigere og fjernere på kloden end nogensinde, ikke
mindst takket være de mange nye elektroniske medier. Musik af enhver slags
udveksles hurtigt og effektivt via mobiltelefoner, YouTube, Soundcloud og andre
internet- og computerbaserede kanaler, og på grund af underholdningsindustriens
globale fokus og udbredelse er alle tænkelige musikalske udtryk og stilarter
tilgængelige stort set alle steder på samme tid. Det giver mulighed for nye spændende
blandingsformer men måske også et mere diffust musikbillede med flydende grænser
og tilhørsforhold.

MUSIK SOM SPROG
Musik er på sin vis et globalt fællessprog og en velegnet brobygger mellem fremmede
kulturer. Musikkens ordforråd er mere og mere universelt, uden egentlig konkret
betydning og lader sig let blande med ’fremmede dialekter’. Musikken bruges derfor
ofte til at knytte bånd og kontakt mellem fremmede, der ikke taler hinandens sprog, og
mange rygsæksturister har delt musikalske erfaringer med både lokalbefolkningen og
hinanden under fremmede himmelstrøg.
I et land som fx Cuba, kan man næsten ikke gå på gaden uden at få et
rytmeinstrument i hånden og blive involveret i en af de mange spontane jamsessions
i baggårde og på gadehjørner. Rejser du i et sangstærkt land som Irland, må du til
gengæld hellere være klar til at synge en eller flere af dit hjemlands sange!
Sådan gælder det de fleste steder, den rejsende kommer frem. Med musik brydes isen
lidt lettere. Og ved at spille og synge sammen på tværs af forskellige kulturer og sprog,
knyttes der samtidig en kontakt, der kan betyde mere end mange ord.
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