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CPH Marimba Duo
Marimba Madness!
Målgruppe: Indskoling
Genre: Klassisk/folkemusik
Vi spiller: Melodisk og fyrig marimbamusik
Mathias Reumert Marimba/vibrafon/melodika
Anders Kann Elten Marimba/vibrafon

Marimbaen er et eksotisk og varmt klingende instrument, som spænder over 5 oktaver og er 2,5 meter lang.
Oplev sand ekvilibrisme, når Cph Marimba Duo folder sig ud på hele to styks af slagsen – samt på marimbaens jazzede søsterinstrument: Vibrafon. Til koncerten kommer duoen hele jordkloden rundt med en perlerække af klassiske og folkloristiske musikstykker fra bl.a. Frankrig, Japan og Nigeria, samt fra tegnefilmens
verden. Anders og Mathias er begge topengagerede formidlere og glæder sig til at guide eleverne sikkert og
underholdende gennem denne musikalske odyssé.

Andre skoler skriver
”Imponerende koncert med dygtige musikere! Eleverne var imponerede over musikken, men især også over
det, de så; altså hurtigheden med de mange køller hen over marimbaer og vibrafon. Eleverne var også bagefter meget begejstrede og har talt meget om oplevelsen efterfølgende. Og rigtig godt undervisningsmateriale! især de små videoklip rigtig gode som introduktion til koncerten, og sjovt for eleverne at få sat ansigt på
de to musikere inden koncerten!” Baggesenskole, aug. 2018
”Rigtig god koncertoplevelse. Søde imødekommende musikere, der fortalte både musikhistorisk og fjollede
med eleverne.” Skovvejens Skole, afd. Jyderup, aug. 2018
”Undervisningsmaterialet er let at gå til, en rigtig god optakt til koncerten, og ideer til videre arbejde i klassen” Vemmelev Skole, aug. 2018

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=6482

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
Har brug for 3 store elever/voksne til at bære instrumenter ind/ud.

Skolekoncerter 2019-20

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

Det bliver med garanti en fest, når HipSomHap går på scenen og spiller hiphop i børnehøjde. 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 deres svedige show og seje rim!

Andre skoler skriver
”Gode frontfigurer, en supersej trommeslager og vildt dygtig DJ. Salen kogte og eleverne var bare med – de
har helt sikkert fået nye fans! Vi har også fået positiv respons fra forældre, fordi eleverne har været hjemme
og fortælle.” Aalestrup Skole, jan. 2019
”Rigtig godt undervisningsmateriale, som kan bruges til mange klassetrin, og der er nok til at man kan lave et
længere forløb, som gør eleverne parate til at fyre den af til koncerten.” Susåskolen afd. Glumsø, sep. 2018
”Super dygtige, energiske, sjove og så sejt at freestyle på elevernes rim.” Strandskolen, aug. 2018
”Virkelig god formidling. Rigtig god afveksling mellem at tale med eleverne og rappe/synge fede sange. Var
vild med at I lavede fis med dem, når de ikke lige gjorde som I forventede.” Gimle for børn - Skolekoncerter, jan. 2019
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5329

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
Lokalet skal være mørklagt. Gruppen kan efter aftale spille for op til 300 elever. 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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Tamra & The Twin Reverbs
HEE HAW!!! Country Music før og nu
Målgruppe: Mellemtrin
Genre: Folkemusik/rytmisk musik
Vi spiller: Country/bluegrass/cajun/rockabilly
Tamra Rosanes Vokal/Violin/Harmonika/Autoharp/Guitar
Noah Rosanes Guitar/Ukulele/Lapsteel/Mundharmonika/Vokal
Jens Runge Guitar/Banjo/Mandolin/Dobro/
Vokal

Tamra & The Twin Reverbs præsenterer medrivende amerikansk country musik, med Danmarks country
dronning Tamra Rosanes i front, flankeret af stjerneguitaristerne Jens Runge og Noah Rosanes. Med stor
spilleglæde, energi og musikalsk overskud gennemspilles den spændende historiske udvikling bag country,
fra de tidlige indvandreres musik bl.a. bluegrass, country blues, railroad, spirituals, gospel og cajun til moderne country pop/rock og techno. Trioens utallige strengeinstrumenter som el- og akustisk guitar, lap steel,
banjo, dobro, ukulele, violin sikrer det helt autentiske udtryk fra USA.

Andre skoler skriver
”Seriøs høj klaase for en skolekoncert. Dejligt gensyn med Rosanes.Virkelig god formidling. God kontakt til
ungerne. Det fungerede rigtig godt med baggrundsinformation om countrymusikkens oprindelse.” Hellebækskolen, marts 2018
”Fuld tryk på kedlerne blandet med stille numre. Eleverne var helt med. Gruppen fik formidlet hvordan countrymusikken opstod enkelt og forståeligt. Gennemarbejdet og spændende undervisningsmateriale.” Tikøb
Skole, marts 2018
”Super dygtige musikere. Flere elevergav spontant udtryk for, at de syntes, det var god musik. Det var et
øjeblik af overordentlig skønhed, da ungerne, som var meget ivrige klakører, klappede 2/2 i et 3/4snummer,
men bortset fra en anelse rullende øjne hos musikerne og brede smil, gjorde det ikke nummeret ringere.”
Snekkersten Skole, marts 2018
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5240

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod dansk (inkl. elev-mobil-app) 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 skal bruge 60 min. på at stille op. Har brug for et par hjælpere.

