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Mike Andersen / Jens Kristian Dam
Mike Andersen / Jens Kristian Dam
Målgruppe: Udskoling
Genre: Jazz/rytmisk musik
Vi spiller: Blues
Mike Andersen Sang, guitar
Jens Kristian Dam Pedersen Piano, trommer,
sang, fortæller

Lige siden de var børn, har den fabelagtige bluesguitarist og sanger Mike Andersen og multimusikeren Jens
Kristian Dam delt en fælles passion for bluesmusikken. I dag har de to musikere gjort drengedrømmen til
karriere, og deres moderne fortolkning af blues-genren har høstet stor anerkendelse på utallige turnéer i
hele Norden og resten af Europa. Deres særlige duo set-up skaber en intens og nærværende sound og
byder på mange forskellige instrumenter. Jens spiller fx klaver og trommer på samme tid! Repertoiret består
af Mike Andersens egne moderne bluessange samt enkelte trad. blues-klassikere.

Andre skoler skriver
”Helt forrygende fantastisk og gennemmusikalsk oplevelse! Det er helt specielt, når man på helt tæt hold, får
lov til at opleve professionelle musikere, som bare lever og ånder for deres musik. Eleverne var før koncerten noget skeptiske, men efterfølgende var de helt høje og meget begejstrede. Nummeret ”Raindrop in a
Drought” ligger nu på flere af elevernes playliste. Og så er hele formålet med skolekoncerter jo opnået.”
Parkvejens Skole, sep. 2017
”Meget flinke musikere - det betyder også noget, at der står en musiker og giver hånd til lærerne. En af lærerne sagde at det var den bedste skolekoncert vi har haft. Det var i hvertfald den skolekoncert der gav den
bedste undervisning samtidigt. Eleverne har sagt, at det var fedt. De var godt med, selvom man som teenager helst ikke må vise al for meget begejstring” Tarm Skole, sep. 2017
”Fedt at I havde afveksling mellem musik og personlige historier. I gav helt sikkert eleverne ”noget med på
vejen”.” Nymarkskolen, marts 2017
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4689

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod engelsk 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
Ingen.
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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.
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Virelai
Middelaldermusik for fuld udblæsning
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik
Vi spiller: Middelalder, folk, tidlig musik.
Mia Guldhammer Sang, slagtøj
Martin Seeberg Fløjter, bratsch, jødeharpe
skalmeje og sækkepibe
Søren Hammerlund Drejelire, Mandola, Jødeharpe, fløjte, Kor
Jacob Lund Slagtøj

Det populære, danske middelalderensemble Virelai tager eleverne med på en spændende rejse tilbage til
den folkelige middelalder og renæssance i en medrivende koncert fyldt med glade, livsbekræftende dansemelodier, skønne fortolkninger af dragende folkeviser og smukke middelalder-ballader. Det hele leveres med
stor spilleglæde og god interaktion mellem musikere og elever, der inddrages i både, sang, musik og dans.
Det særdeles koncert-erfarne Virelai optræder i kostumer og spiller på autentiske og opsigtsvækkende middelalderinstrumenter som drejelire, davul, jødeharpe, skalmeje og sækkepibe.

Andre skoler skriver
”Det var en helt fantastisk oplevelse for vores elever (0.-4.kl). Vi har ellers en børneflok, som godt kan være
lidt udfordrede i forhold til at holde fokus og følge med, men musikerne havde hele flokken i deres hule
hånd. Og, ovenpå, efter koncerten tog de sig god tid til at snakke med børnene, lod dem kigge på instrumenterne og derefter prøve at spille. Tak for en dejlig oplevelse, vi håber, vi kan booke ”Virelai” igen en
anden gang :-)” Ravnsborg afd, Distrikt Vest, Lolland, nov. 2017
”Godt formidlet middelalder musik med humor - nærvær” Vemmedrupskolen, nov. 2017
”Vi kan klart anbefale Virelai. Vi har aldrig set så stor en deltagelse fra eleverne før.” Hjortholmskolen (Specialskole), nov. 2017

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning.asp?productionid=4462

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik, dansk, historie 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. Gruppen spiller akustisk, hvilket lokalet gerne skal være egnet til.

