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Jazz Five
Danmark møder New Orleans
Målgruppe: Mellemtrin
Genre: Jazz
Vi spiller: New Orleans Funk/Blues/Jazz
Stefan Andersen Trommer/lead vokal
Jonas Starcke Bas/lead vokal
Johan Bylling Lang Saxofon/kor
Jeppe Zacho Saxofon/kor
Esben Hillig Klaver/kor

Jazz Five tager publikum med til nutidens New Orleans med et storswingende festfyrværkeri af blues, boogie og second line funk. Inspirationen er blandt andet hentet fra Mardi Gras-musikken, det årlige karneval i
New Orleans og bandets idoler som Dr. John, Fats Domino og brassband-musik fra New Orleans. Jazz Five
spiller egne numre samt egne arrangementer af klassikere som ’Sct. James Infermary Blues’ og ’Mardi Gras
In New Orleans’. Jazz Five har de sidste fem år spillet ca. 200 roste, elevinddragende skolekoncerter og
vandt både i 2014 og 2016 prisen som Årets Børnejazznavn ved DMA Jazz.

Andre skoler skriver
”Rigtig rigtig god koncert og super formidling af musikken.Elever og lærere var meget begejstrede.” Kildedamsskolen, afd. Vipperød, jan. 2018
”Fed oplevelse.......eleverne gav rigtig mange skønne udsagn tilbage.” Lundskolen, jan. 2018
”De var super dygtige. Eleverne var glade og fik en fed oplevelse. Og det gjorde lærerene i den grad også.
Det var fedt at der var de små historier imellem numrene. det gav en større forståelse for nummeret.” Nørre
Alslev skole, dec. 2016

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4630

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik og historie 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 kanefter aftale spille for 3.-9. klasse på mindre skoler, dog skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet.
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Svøbsk
Forførende folkemusik
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik
Vi spiller: Ny og gammel folkemusik
Jørgen Dickmeiss Violin, sang, guitar, mundog jødeharpe, diatonisk harmonika
Maren Hallberg Larsen Harmonika, sang og
skeer
Simon Busk Percussion, sang
Theis Langlands klaver, sang, ukulele, mundharpe, harmonika
Oplev et sandt festfyrværkeri af folkemusikalsk skønhed, når Svøbsk spiller koncert. De fire erfarne musikere formår at balancere mellem tradition og fornyelse med vild og forførende folkemusik, der griber
publikum ved hjertet og fødderne, så de knap kan sidde stille. Musikken er virtuost fremført med legende
lethed og masser af sjæl. Alene instrumenterne er en oplevelse for det unge publikum, der blandt andet vil
høre mundhuggende mundharmonikaer og rytmefyldte skeer. Undervejs inddrager Svøbsk publikum i sang,
rytmelege og dans, så de mærker hvordan musik og sang skaber glæde og fællesskab.

Andre skoler skriver
”Eleverne havde haft en rigtig god koncert, som de stadig taler om.” Møllebakkeskolen, feb. 2017
”Wow, de var dygtige! Igen super - fed måde at opleve ’anderledes’ musik på for eleverne, der tydeligt var
godt underholdt.” Gårslev Skole, dec. 2017
”Tusind tak for en virkelig dejlig musikalsk oplevelse, som fik smilet frem hos alle - store som små. I var eminent gode til at fastholde børnene i musikken med musikken.” Gesten Børnecenter, dec. 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4661

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik, dansk og billedkunst 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.

