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Diversity Trio
Dansemusik gennem 300 år
Målgruppe: Mellemtrin
Genre: Klassisk/folkemusik
Vi spiller: Klassisk, jazz, folkemusik
Helene Simonsen Tværfløjte
Isabella Hübener Tværfløjte
Mads Vinding Kontrabas

Diversity Trio giver børnene en koncert med 300 års dansemusik lige fra klassisk musik over folkemusik til
nutidens beat præsenteret i en sjov, tilgængelig og inkluderende form. Hvordan lød musikken for 300 år siden, og hvordan er den forskellig fra f.eks. svenske brudevalse og irske folkedanse? Én ting er fælles - musikken går lige i blodet og i kroppen. Trioen består af to klassiske fløjtenister og en jazzbassist, og sammen
byder de på en fængende koncert på tværs af genrer og stilarter, hvor udvalgte satser af J.S. Bach blander
sig med virtuos folkemusik – og det hele ender i en fællesdans!

Andre skoler skriver
”Top professionelle musikere, med stor musikalsk faglighed, teknik og udtryk og ikke mindst udstråling af
glæde ved musikken, som kom os alle til gavn for oplevelsen heraf.” Ulsted Skole, sep. 2017
”Helt unik oplevelse for alle til koncerten, hvor vi kom igennem et strej af musikhistorien på en lidt anderledes
måde. Musikken blev præsenteret, så eleverne fik en stor indre musikalsk oplevelse. To fløjter i et malerisk
udtryk og klangverden, som direkte påvirkede eleverne følelsesmæssigt.” Ulsted Skole, sep. 2017
”Skøn koncertoplevelse! God og levende formidling i børnehøjde.” Vedbæk Skole, sep. 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4479

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik og tilgodeser flere Fælles Mål
inden for dette fag. Se de specifikke kompetencer samt videns- og færdighedsmål i materialet, som kan
downloades på linket ovenfor. Vær opmærksom på, at LMS i denne tid arbejder med at rette alle materialer
igennem, hvorfor den endelige version af materiale først er klar 20. maj 2018.
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Ingen stole, da publikum skal danse.

