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Charanga Copenhagen
Cubansk Musiktradition
Målgruppe: Udskoling
Genre: Jazz/rytmisk musik
Vi spiller: Cubansk musiktradition
Raisa Castro Sang
Yasser Pino Bas, Vokal
Michael Heise klaver
Rune Harder Olesen Percussion

Charanga Copenhagen spiller swingende cubanske rytmer med smukke harmonier. En stor del af repertoiret refererer til sange, mange kender i forvejen, men her serveres de i nye, friskpressede, afrocubanske
versioner! Gruppen vil guide lytteren igennem klassiske cubanske stilarter som Són, Danzón, Chachachá og
Afro og sørge for, at publikum lærer de forskellige rytmer at kende – ikke mindst clave-rytmen – og oplever
den polyrytmik, som er kernen i cubansk percussion. Samtidig vil gruppens cubanske sangerinde vise nogle af de klassiske dansetrin, der er en integreret del af Cubas musiktradition.

Andre skoler skriver
”Helt i top. Meget dygtig musikalsk fremførelse, man kunne ikke sidde stille. Meget varieret materiale, som
nemt kunne indgå i undervisningen” Smidstrup-Skærup Skole, sep. 2018
”De fangede børnene og satte spor i dem. Vi taler stadig om koncerten. Alle var begejstret.” Ødsted Skole,
sep. 2018
”Fint undervisningsmateriale omkring anmeldelse, man kan bruge det hele eller plukke i det.” Firkløverskolen Give, Søndermark afd., sep. 2018

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5215

Undervisningsmateriale
Til koncerten hører et undervisningsmateriale, som retter sig mod dansk 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 150 elever. På mindre skoler kan de efter aftale spille for 3.-9. klasse, dog
skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet.
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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
”Drums Across leverede skøn percussion, rytme ingen kunne sidde stille til. De er sammenspillede og på
højt niveau. Store som små havde en rigtig god oplevelse og netop den musikalske præstation samt de skøre, sjove fortællinger undervejs skabte en rigtig god stemning.” Hjørring UngdomsCenter, marts 2018
”Femtal for at nå eleverne – og her taler vi om sjette klasse, som normalt ikke er nemme at tø op.” Højene
Skole, marts 2018
”Rigtig fint og inspirerende materiale som er let at gå til.” Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk, marts 2018
”I var gode og tålmodige til at nu vores generte præteenagere samt inklussionsbørn, der har svært ved nye
tiltag / ændringer.” Løve Skole, marts 2018

Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=6499

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 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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Frans Bak & Sønner
Mer End Nok
Målgruppe: Indskoling
Genre: Jazz/rytmisk musik
Vi spiller: Børnesange om dyr
Frans Bak Klaver + saxofon
Rune Bak Djembe
Emil Bak Bas

Pianist, saxofonist og filmkomponist Frans Bak har gennem de sidste mange år spillet et hav af skolekoncerter og har skrevet sangglad musik til en stribe sjove dyrefabler for børn med tekst af Gerz Feigenberg.
Disse dyresange er udgangspunktet for koncerterne, hvor børnene får rig mulighed for at få ørerne op for
noget ny musik, som de også kan synge og klappe med på. Med på scenen er bassisten Emil Bak og djembe-spilleren Rune Harder Bak, der – udover at være Frans’ sønner – begge er fremragende musikere, der
kan fyre godt op under sangene. Det kommer helt sikkert ikke til at gå stille af.

Andre skoler skriver
”Godt og tæt sammenspil. Fundament af gode sange - ørehængere. Godt med præsentation af bas og
djembe. God kontakt til og lydhørhed fra børnene.” Saksild Skole og Børnehus, jan. 2019
”Overbevisende, legende og hele tiden med opmærksomhed på børnene. Gode til at engagere eleverne og
inddrage dem på måder, som børnene var godt tilpas med. Dejligt, at der i materialet er forslag til, hvordan vi
kan arbejde med sangene.” Dalgasskolen, jan. 2019
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=5194

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 2019.

OBS
Gruppen kan efter aftale spille for 0.-6. klasse på mindre skoler, dog skal lærerne i så fald selv tilpasse undervisningsmaterialet.

