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Sådan bruges materialet
1. OBLIGATORISK LYNINTRODUKTION

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.

1

time

2. LÆS OG LYT IGEN

2

timer

1. Lyt til de 4 numre, som giver en god allround-introduktion til Trio Wolski.
2. Læs præsentationssiden, s. 7, og se videoen.
3. Læs instrumentsiden, s. 8, og lyt igen.

FORBEREDELSE: LÆS S. 9 – ”LYT TIL TRIO WOLSKI”.
1. Lav associationsøvelse med eleverne som beskrevet s. 9.

3. GENREARBEJDE
FORBEREDELSE: LÆS S. 10 – ”GENRELYTNING”.
1. Tal om genrer i Trio Wolskis musik som beskrevet på s. 10.
2. Lav gruppearbejdet, skema s. 11, og afslut med klassesamtale.
3. Evaluer læringsmålene, s. 5.

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Undervisningsmateriale
til musik

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Fælles Mål
Musik (efter 4. klasse)

KOMPETENCEOMRÅDE

Kompetencemål
flerårige læringsmål

1. Musikforståelse

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL

Læringsmål
for undervisningsforløb

1. E
 leven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig
varieret om musik

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Musikoplevelse
Eleven kan lytte til levende
fremført musik

Instrumentkendskab
Eleven har viden om lytteadfærd ved levende fremført
musik

Eleven kan redegøre for
instrumentering i forskellige
genrer

Eleven har viden om genrers
instrumentering

Musikhistorie
Eleven kan genkende og
navngive musikalske genrer

Eleven har viden om typiske
træk ved forskellige musikgenrer

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1. Eleven kan lytte opmærksomt til professionelt fremført moderne
folkemusik.
2. Eleven kender navn og klang på violin, cittern og accordeon.
3. Eleven har kendskab til forskellige musikgenrer og ved, at de
har særlige kendetegn.

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: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Til musiklæreren
Koncerten
I denne koncert møder I Trio Wolski, som er en moderne folkemusiktrio med et højt musikalsk niveau. Med
stærke klangfarver og store dynamiske variationer suges lytteren ind i en magisk verden, som understreger
styrken ved en live koncertoplevelse. Med instrumenterne violin, accordeon og cittern spiller trioen både
traditionel og nykomponeret folkemusik, der er inspireret af så forskellige genrer som jazz, rock og klassisk
musik. Numrene inspirerer til historiefortælling og indre
billedskabelse, så publikum skal huske et åbent sind,
skarpe ører og en livlig fantasi.
Musikerne er
Hanna Blomberg – Violin
Petter Ferneman – Accordeon
Kristian Wolski – Cittern
Undervisningsmateriale
Materialet er til musik og består af tre afdelinger, som
er nøjere beskrevet på s. 3 ’Sådan bruges materialet’
samt undervejs ved de enkelte øvelser.
Alle øvelser relaterer sig til Fælles Mål for musik.
Materialet beskæftiger sig med:
• Instrumentkendskab, hvor Trio Wolskis instrumenter
gennemgås og beskrives.
• Lytning og associering, hvor eleverne med hjælp fra
trioen arbejder med associering til musikken.
• Genrelytning, hvor eleverne arbejder med at undersøge forskellige musikgenrer.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Foto: Martha Veian Andreassen

Med venlig hilsen
LMS og Trio Wolski

MUSIKSEMPLER PÅ LMS.DK
1.
2.
3.
4.

Duets From Bela
Lugu
Orange Dog
Beat to Quarters

Se ‘Til kontaktlæreren’ på side 13

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Præsentation af Trio Wolski
Trio Wolski siger hej til jer på denne video
www.vimeo.com/261974228/7135f2a1f8

HANNA BLOMBERG
Da Hanna var barn, fik hun sin første violin. Den var dog lavet af en madkasse, men det i sig selv var
Hanna lykkelig over, bare hun kunne spille violin. Med tiden blev den hurtigt byttet ud med en rigtig violin. Hun elsker dette instrument og har haft det med sig næsten hele sit liv. Hanna besluttede sig for at
være folkemusiker, men hun kunne samtidigt ikke holde sig væk fra den klassiske musikverden. Derfor
uddannede Hanna sig som violinist både i den klassiske musik og folkemusikken, og i dag laver hun
næsten ikke andet end at spille violin.

KRISTIAN WOLSKI
Kristian elsker at spille på sit særlige og meget anderledes instrument. Citternen er også meget sjælden, og Kristian er blandt meget få personer i verden, som får en uddannelse præcis på dette instrument. Musik er lige sagen for Kristian, og lur mig, om ikke han viser det til koncerten. En lille hemmelighed: Citternen følger ham overalt, og man kan absolut ikke udelukke, at han somme tider sover i
samme seng som sin cittern!

PETTER FERNEMAN
Petter havde en speciel begyndelse, for han ville meget hellere spille fodbold end spille accordeon.
Det var så galt, at han sad i sit fodboldtøj til instrumentlektionerne. Hans lærer fik dog lokket Petter
med en fin melodi, så Petter blev forelsket i musikken. Nu var der altså ingen tvivl om, at Petter ville
spille accordeon, og snart er han færdiguddannet fra musikkonservatoriet i Malmø. Der findes ingen
grænser for, hvad Petter kan spille på sin accordeon. En rigtig stjerne er han.

Fotos: Martha Veian Andreassen
Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Instrumentkendskab
CITTERN
En cittern er et strengeinstrument. Du vil nok synes, at den ligner en slags
lille guitar, men i virkeligheden er den mere i familie med en mandolin. Den
har flad bund og 5 x 2 strenge. Man anslår strengene to og to. Citternen har
en lys og sprød klang, og den er meget egnet til at ledsage sang og spille til
dans. Den blev brugt meget i Sverige i renæssancen – omkring 1500-tallet
og helt op til omkring 1800. I dag er den et meget sjældent brugt instrument.
Kender du andre strengeinstrumenter, der ligner citternen?
Du kan tydeligt høre Kristian spille på sin cittern i starten af nummeret ”Lugu”.

VIOLIN
Violinen er et strygeinstrument med 4 strenge. Man stryger strengene med en
bue eller knipser dem med fingrene. Violinen er et af de mest spillede instrumenter i musikhistorien, og der er skrevet tusindvis af værker for violin. Den
blev opfundet i Italien omkring 1550. Violinen har ofte melodien, da den har
en lys tone, og den bruges i alle genrer, fx jazz, klassisk, pop og folkemusik.
Ved du, hvad de andre instrumenter i strygerfamilien hedder?
Hanna spiller fx violin (melodien) i starten af “Beat to Quarters”.

ACCORDEON
Fotos: Martha Veian Andreassen

En accordeon er faktisk et blæseinstrument! Man suger luft ind ved at trække
i accordeonen. Og det er rigtigt: Den ligner en harmonika. Der er en forskel på
knapperne, så man kan spille melodi med begge hænder på en accordeon.
Den første harmonika blev bygget i 1822, og instrumentet har været brugt
meget i danseorkestre. Det var jo en slags transportabelt klaver. I 1900-tallet
begyndte de klassiske komponister at skrive musik for accordeon.
Kender du et helt tredje instrument, der hedder noget med ’harmonika’?
I “Orange Dog” (ca. 0:30) spiller Petter melodien på sin accordeon.

MUSIKSEMPLER PÅ LMS.DK
1.
2.
3.
4.

Duets From Bela
Lugu
Orange Dog
Beat to Quarters

Se ‘Til kontaktlæreren’ på side 13

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Lyt til Trio Wolski
Som udgangspunkt lytter vi til musik på to forskellige måder:
1. Passiv lytning, hvor musikken kører i baggrunden
uden særlig opmærksomhed - som en slags lydtapet.
2. Aktiv lytning, hvor der lyttes mere opmærksomt
efter, hvad der sker i musikken. Her er musikken helt i
forgrunden.
Vi bruger alle begge lyttemetoder mange gange om
dagen, både når vi hører andre mennesker tale og forklare, men især når vi lytter til musik.
Passiv lytning – musik som lydtapet – kræver ingen
særlig indsats. Her fungerer musikken blot som baggrund og stemningsskaber, ofte som akkompagnement
til andre aktiviteter (lektier, rengøring, osv.).

Beat to Quarters
Dette er en melodi med fart på. Mens vi spiller
musikken, har vi et søslag i tankerne. Vi er ude på
havet med den store krigsflåde i 1800-tallet. Her
mærker vi kanonkuglerne flyve rundt mellem os
og vinden suse i ørerne.
Historisk set er Beat to Quarters et udtryk, man
brugte i den engelske flåde. Det var kommandoen
fra kaptajnen, som betød: ”Alle mand på deres
positioner.” (Ved kanonerne, på dæk med sværdet i hånden og klar til kamp). Dvs. når kaptajnen råbte: “Beat to quarters”, lød signalet fra en
lilletromme, og alle vidste, at nu var det kamp.
Kristian forsøger at efterligne dette med sin cittern
i starten.

Orange dog
Her tænker vi på en glad orange hund. Den løber
ned ad gaden og spreder masser af energi og
glæde. Den er stolt og stærk og er ikke bange for
omverdenen.

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

Aktiv lytning kræver mere opmærksomhed. Her lytter
vi aktivt efter, hvad der sker i musikken i et forsøg på
at afkode, fortolke og huske den. Det er mere anstrengende, og aktiv lytning skal derfor trænes.
Aktiv lytning kan bevirke, at musikken skaber billeder
i hjernen. Fantasien vågner og laver forestillinger om,
hvad musikken handler om.
Trio Wolski spiller altid en historie, som ligger til grund
for musikken. De fire numre, som er til download på
lms.dk (se nedenfor), har hver deres historie, som gruppen associerer til, når de spiller.
Lyt til numrene med eleverne, og lad dem fortælle
deres associationer. Hjælp dem på vej ved at foreslå
dem at tænke på en stemning, en farve, en oplevelse
eller et ønske. Læs til sidst trioens baggrundshistorier
for eleverne.

Lugu
Lugu har en sekvens fra en traditionel folkemelodi
fra Estland. Det er et stykke, hvor vi forestiller os
den fattige familie ude på landet år 1850. Den
hårde østeuropæiske vind og den bidende kulde
stiller spørgsmål om liv og død. Det eneste, som
varmer, er en lille ild i pejsen. Familien beslutter sig
for at drage væk fra dette hul og får et håb om en
bedre verden. De rejser afsted, men vinteren er for
hård, og på vejen omringet af sne og øde sletter
omkommer de. Det er måske ikke så børnevenligt,
men det hjælper os i at udtrykke musikken.

Duets from Bela
Her er ingen historie, men en spændende komposition. Béla Bartók er jo kategoriseret som en
klassisk komponist, og disse to stykker er faktisk
uddrag fra hans violinduetter. Bartók er fra Ungarn
og er specielt kendt for at samle folkemelodier og
skrive dem om i moderne klassisk stil. Vi har valgt
at beholde alle noder, som de er noteret, men
spiller dem i en ny rocket udgave.

MUSIK
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Genrelytning
Genrelytning
En musikgenre er en bestemt stilart inden for musik.
Trio Wolski spiller folkemusik, og de kalder endda deres
musik for ’moderne folkemusik’. Allerede her kan vi
ane, at der er sket en udvikling fra noget, som var forventeligt, til noget nyt.
En musikgenre kan defineres ud fra fx:
• musikinstrumenter
• rytme eller beat
• tempo
• lyrik
• stil og flow
• geografi eller etnicitet
Folkemusik
var oprindeligt folkets musik i modsætning til den
klassiske musik, som var forbeholdt overklassen.
Folkemusik er faktisk ikke en enkelt genre, men er en
samlebetegnelse for hundredvis af forskellige stilarter. I
Skandinavien er der visse fællestræk, hvad angår rytme
og dans – og instrumenter. Musikken blev ofte spillet
af en omrejsende trup, som skulle kunne medbringe
sine instrumenter. Violin, klarinet og fløjte var således
foretrukne instrumenter i 1800-tallet.
Musikken, som blev spillet i Danmark, var meget lokal.
Et eksempel er Trædballehus Polka, som blev skrevet
af værten på dette traktørsted i Vejle. Og hvis der var
sang på, var det på den lokale dialekt.

Foto: Martha Veian Andreassen

Trio Wolski favner bredt med deres instrumenter: Citternen, som er fra middelalderen, accordeonen, som er
moderne og tidligst fra 1800-tallet og violinen, som har
været med hele vejen. De 4 numre, som kan downloades fra lms.dk, er enten oprindelig folkemusik eller har
præg og inspiration fra andre musikgenrer.
Lugu
er en traditionel folkemelodi fra Estland.
Duets from Bela
er klassisk musik komponeret af en folkemusikinteresseret Béla Bartók – og tilsat rockrytmer af trioen.
Orange Dog
har en jazzinspireret solo midt i nummeret.
Beat to Quarters
er folkemusik over stok og sten.
Lyt til numrene og lad elevernes input være udgangspunkt for en samtale om genrer. Hvilke genrer kender
eleverne selv? Hvilke genrer lytter de selv til? Hvilke
instrumenter kan man forvente at finde i bestemte
genrer?

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk

pop

jazz

GENRE/ STILART

BESKRIVELSE/
EKSEMPEL
INSTRUMENTER

Arbejd i små grupper. Vælg forskellige musikgenrer. Beskriv musikken. Som eksempel kan I
nævne en gruppe eller et nummer. Nævn de instrumenter, I tror, der bliver brugt i genren. Hvornår opstod genren? Aftal med jeres lærer, hvor lang tid I arbejder. Derefter samles I og tager en
diskussion i klassen om jeres løsninger.

Genrelytning – skema
TID

Til læreren
Hvis I vil bruge jeres fundne viden om genrer
og kombinere med kommende genrearbejde,
kan I starte et genretræ, ligesom det findes om
danskgenrer.
Der er hjælp her: kortlink.dk/wikipedia/tcge

EL E V
ARK
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Praktisk info om
koncerten

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Til kontaktlæreren
MUSIKGRUPPE
Trio Wolski

MUSIKERNE ER
Hanna Blomberg – Violin
Petter Ferneman – Accordeon
Kristian Wolski – Cittern

Husk at...
... kopiere koncertplakaten bagerst i materialet
og hæng den op, når
koncerten nærmer sig!

KONCERTEN
I denne koncert møder I Trio Wolski, som er en moderne folkemusiktrio med et højt musikalsk niveau. Med
stærke klangfarver og store dynamiske variationer suges lytteren ind i en magisk verden, som understreger
styrken ved en live koncertoplevelse. Med instrumenterne violin, accordeon og cittern spiller trioen både
traditionel og nykomponeret folkemusik, der er inspireret af så forskellige genrer som jazz, rock og klassisk
musik. Numrene inspirerer til historiefortælling og indre
billedskabelse, så publikum skal huske et åbent sind,
skarpe ører og en livlig fantasi.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialet er til musik og består af tre afdelinger, som
er nøjere beskrevet på s. 3 ’Sådan bruges materialet’
samt undervejs ved de enkelte øvelser.
Alle øvelser relaterer sig til Fælles Mål for musik.
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til
de involverede musiklærere.
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved
henvendelse til LMS på 8619 4570.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Foto: Martha Veian Andreassen

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.

Med venlig hilsen
LMS og Trio Wolski

HENT FRA WWW.LMS.DK
Undervisningsmaterialet downloades som pdffil fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk
Her finder du også musikeksempler til brug i
undervisningen.

Gruppenavn: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Praktiske oplysninger

i

Målgruppe: 	Mellemtrin
Antal elever: 	120
Opstillingstid:	30 minutter
Nedtagningstid: 	20 minutter
Hjælpere:	Ja tak, 3-4 store elever
Lokale:	Rum med god akustik, fx gymnastiksal. (Helst ikke sportshal). Ikke gennemgangslokale
Scene:	3 x 5 m scene eller gulv
Mørklægning:	Nej tak
Publikum:

Børn placeres på gulvet

Strøm:

Nej

Forplejning:

Vand, kaffe og te. Gerne lidt frugt/brød (3 musikere)

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 Wolski
Mobil: 25704460
E-mail: kjlwolski@gmail.com
Web: triowolski.org

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: Trio Wolski
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2018 – www.lms.dk
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Plakat

LMS’ aktiviteter er støttet af

Foto: Martha Veian Andreassen

KONCERT

Trio Wolski
KLASSER
STED
TIDSPUNKT

Hør Trio Wolski

www.triowolski.org

