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Jensen & Bugge
Hemmeligt folkemusikbesøg
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik
Vi spiller: Folkemusik
Mette Kathrine Jensen Stærk harmonika
Kristian Bugge violin

Folkemusik-virtuoserne Jensen & Bugge udfordrer den trad. skolekoncertform med en helt ny musikoplevelse, nemlig et ”hemmeligt folkemusikbesøg” på hele skolen! Mette (harmonika) og Kristian (violin) laver
små overraskende musikalske nedslag i forskellige klasser overalt på skolen. Alt kan ske, når de rykker ind:
I 3.A’s matematiktime lister de ind og spiller en fyrig hopsa, i 0.B høres marchtoner ude fra gangen, og 6.C’s
idrætstime forvandles til en fælles polka. Til slut hentes indskolingseleverne i klasserne og spilles hen til en
afsluttende koncert. Varighed ca. 2 x normal koncertlængde.

Andre skoler skriver
”Rigtig god ide med den 3-delte koncert. Fantastisk med besøget i klasserne, hvor musikerne kommer så
tæt på eleverne. Elevernes udtryk gik fra fra undren og forbløffelse (over den uventede opstart ved skoledagens begyndelse) til glæde :-)” Hårup Skole, okt. 2017
”I var gode til at fange elevernes opmærksomhed, og eleverne var meget begejstrede.” Grønvangskolen,
okt. 2017
”En super formiddag, hvor alle elever på skolen fik en unik oplevelse. Super præstation af Mette og Christian, som mange har snakket om siden den dag de var på skolen.” Hoptrup, Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup, nov. 2017
”Fantastisk formiddag. De kan noget, de to Jensen og Bugge:)” Strandskolen, okt. 2017
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4498

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik og bevægelse og tilgodeser flere
Fælles Mål inden for disse 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.

OBS - Særlige forhold
Gruppen kan efter aftale spille for 0.-6. klasse på mindre skoler, dog skal lærerne i så fald selv tilpasse
undervisningsmaterialet. Det er afgørende at skolen her husker at kontakte gruppen i god tid, så besøgets
form, rute, længde, elevtal og målgruppe kan aftales. Læs mere om dette i undervisningsmaterialet.
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Musikpatruljen
Pas på mig – jeg er ny i musikken
Målgruppe: Indskoling
Genre: Klassisk/folkemusik
Vi spiller: Mangfoldigheds- og sanse-musik
Isabella Hübener fløjte
Xenia Savery violin
Claus Kaarsgaard kontrabas

Husk altid at se dig for i trafikken og husk altid at lytte til hinanden i musikken. Musikpatruljen fokuserer på
en tryg og sikker indføring i musikkens verden gennem leg, skøre regler og selvfølgelig god musik! Hovedvejen er den klassiske musik med uddrag af Edvard Griegs “Peer Gynt suite”, men der flettes ind på nye
veje til folkemusikken med brasilianske choros og irske folkemelodier, og måske kommer man helt på afveje
og ind i popmusikkens verden? Modsat matematikken er der ikke ét facit på, hvordan musikken kan opleves, føles eller forstås. Spænd selen, her kommer musikpatruljen!

Andre skoler skriver
Denne koncertproduktion er ny hos LMS og er derfor ikke blevet evalueret endnu.

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4719

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som netop nu er under produktion. Det ligger derfor ikke fast,
hvilke(t) fag, det retter sig mod, men det vil tilgodese flere Fælles Mål og indeholde oversigt over de specifikke kompetencer samt videns- og færdighedsmål. Da denne koncertproduktion er ny hos LMS, vil materialet først være tilgængeligt på ovenstående link fra 20. maj 2018.

OBS - Særlige forhold
Ingen.

Skolekoncerter 2018-19

Rez n Run
Rez n Run
Målgruppe: Udskoling
Genre: Elektronisk musik/rytmisk musik
Vi spiller: Sangskrivning/ multiinstrumental
Rezwan Farmi Vokal + div. instrumenter
Rune Thorsteinsson Multiinstrumentalist
Aktuel gæstemusiker

Rez n Run er et samarbejde mellem den dansk/kurdiske sangskriver Rezwan Farmi, der i 2017 vandt DRs
KarriereKanonen med hendes gruppe Rest in Beats, og multiinstrumentalisten Rune Thorsteinsson, der
med tidligere projekter har vundet Music Awards i både ind og udland. Rezwans virutiøse vokal og anmelderroste tekster bliver på medrivende og underholdende vis tilsat Runes multiinstrumente akkompagnement på instrumenter som udo krukke, banjolele, bodypercussion, tangenter, kalimbaer, drum pads og
publikums animationer.

Andre skoler skriver
”Der var thumbs-up flere steder og jeg har efter koncerten hørt fra lærerne at eleverne kom med meget positiv feedback. Utroligt professionelt udført - dygtige musikere! Eleverne blev vist - ligsom vi - opslugt af det
musiske univers, vi blev ført ud i.” Hørsholm Skole, marts 2017
”Fin app. Nogle elever havde opdaget den inden koncerter via de plakater, der var hængt op rundt på skolen, andre fandt frem til den efter.” Bredsten-Gadbjerg Skole, Bredsten, marts 2017
”Bandet var meget dygtig til at spille på deres instrumenter.” Sdr. Omme Skole, nov. 2016

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4974

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod dansk + mobil-app 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.

OBS - Særlige forhold
Gruppen kan efter aftale spille for 150 elever. På mindre skoler kan de efter aftale spille for 4.-9. klasse, dog
skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet. Gruppen skal bruge 60 min. på opstilling
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Saxofonkvartetten Saxopaths
Saxofonkvartetten Saxopaths spiller og fortæller
Målgruppe: Indskoling
Genre: Klassisk/folkemusik
Vi spiller: Al musik med saxofon
Kristoffer J. Rosing-Schow Sopran- og
altsaxofon
Niels Oldin Barytonsaxofon
Anders Banke Altsaxofon
Simon Thorsen Tenorsaxofon

Saxofonkvartetten Saxopaths består af 4 forskellige saxofoner, 4 forskellige saxofonister og 4 forskellige
indgange til samme kvartet. Her sættes fokus på glæden ved at spille sammen: At komme fra forskellige
baggrunde og skabe en fælles lyd. Med fortælling og medrivende musik præsenteres børnene for de enkelte saxofoner og deres forskellige roller i musikken: Bas, akkompagnement, melodi. Massiv velklang, flot
drive og masser af overraskende tonekombinationer river publikum med ind i et fantasiskabende og sprudlende musikalsk univers.

Andre skoler skriver
”Virkelig stor oplevelse for børn og voksne. ”Det bedste, vi har prøvet” citat elev 5.klasse.” Gandrup Skole,
nov. 2017
”De spillede så godt, og er nogle dejligt levende mennesker, som brænder for sin musik. Man blev helt varm
i maven af det.” Agersted Friskole, dec. 2017
”Meget godt undervisningsmateriale.” Toftegårdsskolen, nov. 2017
”Utroligt dygtige musikere. Super god oplevelse for både elever og lærere. Alle elever lyttede meget opmærksomt, og var vilde med at deltage i musikken.” Nørreådal Friskole, nov. 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4490

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.

OBS - Særlige forhold
Gruppen kan efter aftale spille for 200 elever.
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Sousou & Maher Cissoko
Koraens Magiske Verden
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik/rytmisk musik
Vi spiller: Afromandeng, world music
Sousou Cissoko kora, guitar, sang
Maher Cissoko kora, sang

I Vestafrika samles folk for at lytte til deres jali. Jalien er historiefortæller og som sådan særligt udvalgt.
Historierne ledsages af musik og er med til knytte mennesker sammen. I koncerten tager Sousou & Maher
Cissoko nænsomt eleverne ved hånden og fører dem ind i en fortryllende verden af sange og fortællinger
med rødder i oldgamle myter. Undervejs akkompagnerer duoen på deres 22-strengede koraer, guitar og
sang. Sousou & Maher Cissokos musik er rytmisk, rørende og let at lytte til, og børnene involveres aktivt
undervejs med sang, klap og enkle dansetrin fra Vestafrika.

Andre skoler skriver
Denne koncertproduktion er ny hos LMS og er derfor ikke blevet evalueret endnu.

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4947

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik, dansk og tilgodeser flere Fælles
Mål inden for disse fag. De specifikke kompetencer samt videns- og færdighedsmål vil fremgå af materialet.
Vær opmærksom på, at denne koncertproduktion er ny hos LMS, og materialet vil derfor først være tilgængeligt på ovenstående link fra 20. maj 2018.

OBS - Særlige forhold
Mørklægning hvis muligt. Gerne plads til at børnene kan danse.
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Timeland
Lydenes Hemmelige Verden
Målgruppe: Indskoling
Genre: Elektronisk musik/rytmisk musik
Vi spiller: Eksperimenterende/rytmisk musik
Birgit Løkke percussion, vokal, elektronik
Jesper Siberg synthesizer, elektronik, diverse

Med Lydenes Hemmelige Verden sætter Timeland (Jesper Siberg, synth & elektronik og Birgit Løkke,
percussion & vokal) kunstnerisk fokus på vores daglige lydmiljø: Trafik, mobiler, dyr, støj og meget andet,
som vi er så vant til, at vi slet ikke tænker over det. Men hvad sker der, når vi begynder at lytte? Og hvad
med alt det, vi ikke hører? De to musikere forvandler hverdagens lyde til musik. Biler bliver til kor, møbler til
slagtøj, bobler i et glas vand til en rytme, og undervejs vil eleverne opleve lyd blive visualiseret på spændende måder og komme til at lege med støj, stilhed og musik.

Andre skoler skriver
Denne koncertproduktion er ny hos LMS og er derfor ikke blevet evalueret endnu.

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4520

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik og natur/teknologi og tilgodeser
flere Fælles Mål inden for disse fag. De specifikke kompetencer samt videns- og færdighedsmål vil fremgå
af materialet. Vær opmærksom på, at denne koncertproduktion er ny hos LMS, og materialet vil derfor først
være tilgængeligt på ovenstående link fra 20. maj 2018.

OBS - Særlige forhold
Gruppen skal bruge 60 min. på at stille op.

