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Drums Across
Så nemt det kan være...
Målgruppe: Mellemtrin
Genre: Rytmisk musik
Vi spiller: Afrorytmer, Reggae og funk
Lars Storck Djembe, guitar, Lead vokal, bevægelse, sampling
Klavess Borris Larsen Nielsen Djembe, Bas,
kor
Uffe Helgesen Olsen Doun Douns, trommesæt, keys, kor

Efter at have turneret i 20 år med forskellige historier er Drums Across nu aktuel med en koncert, hvor
sangene er indøvet på forhånd, men hvor det musikalske arrangement bliver til på stedet. Klavess Borris
og Lars Storck er multiinstrumentalister, så ved hjælp af kaospedaler og sampling på scenen, guitar, bas,
keyboards og alverdens percussion vil eleverne opleve kreativitet på stedet og glæden ved bare at prøve
sig frem og jamme. Når sangene kommer oven på det, der bliver komponeret, vil der også blive lavet små
koreografier.

Andre skoler skriver
””Den bedste skolekoncert vi har været til”, citat - dreng fra 6.klasse.” Hyldgårdsskolen, april 2017
”De var virkelig dygtige og meget musikalske og med masser af humor og dynamik.” Herstedlund Skole,
nov. 2017
”Dejlig drøn på, lige fra starten. Børnene var glade for koncerten. Kan varmt anbefales.” Horsens Byskole,
Lindvigsvej afd., april 2017
”Fik godt fat i elvgruppen, også de ”sløve”” Nordvestskolen, Stormarkafdelingen, april 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4927

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik og dansk 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 150 elever. På mindre skoler kan de efter aftale spille for 0.-6. klasse, dog
skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet.
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HeartBeat
HeartBeat
Målgruppe: Indskoling
Genre: Rytmisk musik
Vi spiller: Stomp og performance
Nils Antonio Kløvedal Percussionist
Søren Brandt Monberg Percussionist
Morten Brandt Monberg Percussionist
Thomas Kim Hansen Percussionist

Stomp- og performancegruppen HeartBeat er fire unge, sprælske musikere fyldt med spilleglæde. De
leverer en alsidig koncertoplevelse som bobler af begejstring. Avancerede rytmer præsenteres legende let,
mens scenen fyldes af bodypercussion, sang, rap, teater og stomp. Stomp er rytmisk optræden med krop
og redskaber som koste og tønder. Med hjertevarme og glimt i øjet stråler HeartBeat langt ud over scenekanten og tryllebinder børnene, der undervejs inviteres til at deltage med sang, klap og bodybeat. For hvert
et trommeslag – hvert et hjerteslag – breder smilet sig til op over begge ører.

Andre skoler skriver
”Alle de adspurgte elever har haft en rigtig god oplevelse, og gruppen har fået rigtig mange nye fans på
glumsø skole.” Susåskolen afdeling Glumsø, april 2017
”Der var plads og mulighed for, at børnene var en del af koncerten. Man kunne mærke en glæde og et kæmpe engagement.” Gåsetårnskolen, afd. Marienberg, april 2017
”Herligt! Man bliver ”glad i låget” sammen med de gutter :-)” Paradisbakkeskolen, sep. 2017
”Alle lærerne giver bare topkarakter til det ”HELE” Det var super godt - lærere og elever var helt HØJE efter
koncerten.” Havbakkeskolen, dec. 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4437

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 150 elever. På mindre skoler kan de efter aftale spille for 0.-9. klasse, dog
skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet. Koncerten ”larmer” så bedst i gymnastiksal eller
hal.

Skolekoncerter 2018-19

HipSomHap
HipSomHap
Målgruppe: Indskoling
Genre: Rytmisk musik
Vi spiller: Hiphop for børn
Anna Bukh Jakobsen Rapper
Andreas Seebach Rapper
Jens Michael Østergaard Trommeslager
Rasmus Sejersen DJ, kor, lydmand, lysmand

Når HipSomHap går på scenen, er der dømt hiphop i børnehøjde og leg med ord på en sjov og anderledes måde. Teksterne er fyldt med liv og løjer og rammer træfsikkert ind i børnenes univers. Publikum bliver
inddraget, når der skal freestyles og findes på historier med børnenes stikord. Gruppen består af rapperne
Johnny Ligeglad og Anna Spejlæg, alias Andreas Seebach og Anne Bukh Jakobsen, og de får opbakning
af DJ Snusk og trommeslagen Unge Jens. Så få armene i vejret og gør klar til at synge, hoppe, danse og
skabe en fest, når HipSomHap fyrer den af med hiphop, som det aldrig er hørt før!

Andre skoler skriver
”Undervisningsmaterialet er rigtig godt og en god forberedelse til koncerten. Man får som skole rigtig meget
ud af sin koncertoplevelse, når man har arbejdet rigtig godt med materialet forinden. Vores elever har bl.a.
fordybet sig rigtig meget i at lave forskellige rimvers. En meget vigtig læreproces.” Løgumkloster Distriktsskole, sep. 2017
”Eleverne var med fra start til slut! Mange smilende og dampende varme børn!” Hældagerskolen, sep. 2017
”Jeg er meget begejstret for den måde musikerne tager koncerten alvorligt, også på en lille skole in the middle of nowhere. Der blev virkelig skabt en ægte fest som rørte både børn og voksne.” Nim Skole, sep. 2017
”Det var stort for eleverne, at der var blevet gjort så meget ud af lyd og lys, og at gruppen var så engageret,
som de var. Autografdelen til sidst gjorde det hele fuldendt.” Østerhåbskolen, afd. Torsted, sep. 2017
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4766

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik og dansk 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
Lokalet skal være mørklagt. Gruppen kan efter aftale spille for op til 300 elever.

