Skolekoncerter 2019-20

De Onde
Ond børnemusik
Målgruppe: Indskoling
Genre: Jazz/rytmisk musik,
Vi spiller: jazz, rock, brazil, country m.m
Tobias Trier Guitar / Vokal
Carl Quist-Møller Trommer / Vokal
Torben Westergaard Bas / Vokal
Peter Marott Trompet / Vokal

Musik giver os mulighed for at mærke forskellige følelser. På deres egen skæve, fandenivoldske, legende og
sjove måde tager De Onde livtag med forskellige følelser hentet frem fra humørskalaens negative ende - det
være sig vrede, misundelse, frygt og sorg - følelser, som vi alle besidder, og som vi skal lære at håndtere.
På humoristisk vis og højt musikalsk niveau bliver børnene inviteret ind i gruppens onde – og en lille smule
fjollede – univers. Musikken spænder bredt fra jazz, rock og brazil til country m.m. og underbygger elegant
og illustrativt de følelser, der bringes i spil.

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/?productionid=5304

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod musik, dansk og billedkunst 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 2019.

OBS
Publikum skal gerne sidde på gulvet, da de skal deltage en del fysisk i koncerten.
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Flensborg/Venndt - Duo
Flensborg/Venndt - Duo
Målgruppe: Indskoling
Genre: Jazz/rytmisk musik
Vi spiller: Rytmisk med mange afstikkere
Pojken Flensborg Klaver & melodica
Jacob Venndt Bas, mundharmonikaer m.m

Flensborg/Venndt-Duo er en moderne jazz-konstellation, der spiller egen musik med særlig vægt på den
billedskabende og fantasifulde komposition. Musikken kan nærmest betegnes som en slags ”improviseret
programmusik”, hvor indholdet kan tage musikalsk udgangspunkt i f.eks en mobiltelefon, æblekage med
flødeskum, en frostklar dag i Vejle eller en tv-helt. Duoens lyriske, muntre og til tider spraglede lydunivers
inddrager publikum på forskellig vis og skabes af en mængde forskellige instrumenter, blandt andet klaver,
kontrabas, mundharper, kalimba, blokfløjte, klokkespil, melodikaer og sav.

Andre skoler skriver
”Duoen er topmusikere og himmelråbende dygtige. Det er altid ”sundt” for børn at se, hvordan man ved
flid og mange timers øvning, kan blive en rigtig dygtig musiker. Duoen var ikke bange for at bruge fagudtryk
og fremmedord, som kan udfordre målgruppen, men efter min mening er det godt for elever at udfordres
sprogligt lige til kanten.” Morten Børup Skolen, april 2018
”Alt blev spillet med stort musikalsk overskud, både ift. musikalsk udtryk i de stille ballader og ift. til at få
musikken til at swinge i de friskere numre. Alt i alt en rigtig god oplevelse. Børnene syntes både det var sjovt
og lærerigt.” Skovbyskolen, april 2018
”Supergodt materiale” Smidstrup-Skærup Skole, april 2018
”Fantastisk koncert. Også en god oplevelse for de voksne. Man er i godt humør når man går derfra.” Mørdrupskolen, april 2018
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5231

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod tværfagligt emne musik, dansk, 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
2019.

OBS
Ingen bemærkninger.
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Paul Banks og Charlotte Halberg
Tidsrøver
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik/jazz
Vi spiller: Børnefolk og verdensmusik-krimi
Charlotte Halberg Tværfløjter, panfløjte,
percussion
Paul Banks Guitar, mandolin, banjo m.m.

Tidsrøver er en spændende musikkrimi for indskolingen om drengen Malthe og hunden Charlie, som snubler over løsningen på en række mystiske tyverier. Undervejs belyses fænomenet tid fra mange forskellige
vinkler. Fortælling, musik og sange er skrevet af Paul Banks og Charlotte Halberg, og de to vandt i 2018
den fornemme Carl Pris som årets børnemusikkomponister med netop Tidsrøver. Undervejs vil børnene
på forskellig vis blive inddraget i koncerten. Der bliver sunget og spillet på bl.a. guitar, mandolin, mandola,
mandocello, banjo, dobro, tværfløjte, basfløjte, panfløjte og percussion.

Andre skoler skriver
”Der var bred enighed blandt børnene om at det var en fantastisk koncert.” Skelgårdsskolen, sep. 2018
”Jeg fik begejstrede tilbagemeldinger på hele den samlede oplevelse, både fra elever og lærere.” Herfølge
Skole, okt. 2018
”Rigtig godt materiale. Lige til at gå til og godt at det linkede direkte til f.eks. instrumenternes lyde.” Augustenborg Skole, sep. 2016
”Jeg synes det var en super professionel fremførelse af et svært emne. Begge musikere formåede på fornemste vis at fastholde børnene i alle 45 minutter. Rigtig mange kollegaer kom i dagene efter koncerten hen
til mig og sagde alle noget i retning af ”hold fast, hvor var det en dejlig koncert!” Så mon ikke eleverne havde
det på samme måde.” Langsøskolen, nov. 2016
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5085

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 2019.

OBS
Gruppen kan efter aftale spille for 0.-6. klasse på mindre skoler, dog skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet. Da koncerten er akustisk, skal lokalet gerne have god akustik og helst ikke være hal
eller gennemgangslokale.
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Varieté Velociped
Brahms på cykel
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik/rytmisk musik
Vi spiller: Alle mulige og umulige genrer
Erik Petersen Harmonika, sang, skrot
Svante Drake Beatbox, percussion
Bengt Johansson blæseinstrumenter, sang og
skrot

Brahms på cykel – her blomstrer kreativiteten! Vi følger de tre musikere på en rejse, hvor god musik opstår på de mest uventede måder: Hverdagens genstande bliver til musikinstrumenter med glæde, humor
og poesi. Svante Drake er en virtuos percussionist. I hans beatbox-solo blandes hardrock med en gøende
ræv, før lyden forandres til dubstep og myggesværme. Bengt Johansson er en storslået sanger og musiker.
I en vild variant af den prægtige svenske sømandssang Till havs ser vi ham kæmpe mod elementerne i en
rasende storm. Multimusiker Erik Petersen kan lave musik ud af bogstaveligt talt alt.

Andre skoler skriver
”Vi voksne kiggede på hinanden og sagde:”Hvad skete der lige her?” Vi var dybt imponerede over musikernes præstation, vi har aldrig oplevet noget lignende :-) Børn og voksne havde en fantastisk oplevelse - morsom, imponerende, anderledes. Det var én af de bedste koncerter vi har haft her på skolen.” Sydmors Skole
og Børnehus, okt.2018
”De spillede fantastisk – samtidig med at de havde en virkelig god kontakt til elever og SÅ sjove. Børnene åd
det råt.Nok det bedste af alt det gode vi har fået fra LMS.” Firkløverskolen Give, Ikær afd., nov. 2018
”Gruppen leverede en meget smuk koncert som både havde den stille og den vilde, den store og den lille
musik. Dejligt at også stilheden fik plads, og hvor er gruppen dygtige musikere og performere :-)” Skovagerskolen (Specialskole), nov. 2018
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5096

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 2019.

OBS
Gruppen kan efter aftale spille for 0.-6. klasse på mindre skoler, dog skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet. Gruppen har lang op- og netagningstid (75/50 min) og spiller derfor gerne to koncerter på samme skole eller på skoler med kort afstand.

