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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.

Skolekoncerter 2018-19

Strejf
Strejf af Brasilien
Målgruppe: Mellemtrin
Genre: Folkemusik/jazz
Vi spiller: World/jazz
Gabriel Policarpo Repique/percussion
Carsten Kær Nielsen Piano
Brice Soniano Kontrabas
Bernardo Aguiar Pandeiro/percussion

Strejf giver mere end blot et strejf af den levende brasilianske musiktradition. De medrivende rytmer, musikernes overbevisende instrumenthåndtering, humoren og den musikalske kommunikation med eleverne
gør, at alle hvirvles med og for en stund må slippe tid og sted. Musikken har præg af musikernes forskellige
kulturelle baggrunde og formes på en dynamisk og intuitiv måde og med så brede rammer, at man både
møder nordisk lyrik, free jazz, brasil funk, bodypercussion og et enkelt meditativt nummer. Centralt står de
to brasilianske percussionisters kompetente formidling af rytmik og musikglæde.

Andre skoler skriver
”Fremragende koncert. Eleverne kommenterede efter koncerten på, hvor dejligt, det var at blive inddraget
og opleve at være i kontakt.” Lundskolen, marts 2017
”De havde eleverne i deres hule hånd. Musikken var fremmed men den blev serveret så de blev nysgerrige
og meget lyttende. Ingen på vores skole kan fransk, jysk, eller portugisisk, men vi havde bestemt ingen kommunikationsproblemer af den grund” Ellekildeskolen, marts 2017
”Vi har brugt materialet op til koncerten. Det fungerede rigtigt godt.” Sakskøbing Skole, marts 2017
”Det, der imponerede mest, var, at ungerne kunne dirigeres til at spille (klappe) samba fuldstændig uden
ord.” Borupgårdskolen, marts 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4834

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 0.-9. klasse på mindre skoler, dog skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet.

