Skolekoncerter 2019-20

Svøbsk
Forførende folkemusik
Målgruppe: Indskoling
Genre: Folkemusik
Vi spiller: Nyskrevet og traditionel folkemusik
Maren Hallberg Larsen Harmonika, sang og
skeer
Jørgen Dickmeiss Violin, sang, guitar, mundog jødeharpe, diatonisk harmonika
Theis Langlands klaver, sang, ukulele, mundharpe, harmonika
Simon Busk Percussion, sang
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
”Festfyrværkeri. Meget dygtige musikere, der forstår at inddrage børnene og fange deres opmærksomhed
på en rigtig god måde.” Kirkebakkeskolen, marts 2018
”Musikerne havde en helt specielt god kontakt med eleverne. Vi var flere voksne, som fangede elever i at
sidde med åben mund og store øjne, eleverne havde svært ved at holde kroppen i ro ved de gode rytmer
og grinemusklerne blev også brugt godt! Alle var med! En af drengene smed armene i vejret og holdte sig til
hovedet og udbrød ’Nej! Er det allerede slut?’, da Maren fortalte, at de ville spille den sidste sang.” Tønder
Diskriktsskole, Filial Digeskolen, marts 2018
”Den bedste skolekoncert, jeg nogensinde har oplevet. Hvis det var muligt, ville vi give 10! Ekstremt velspillende. Dejligt nærvær og skønt humør. Den måde de udtrykte musikken på uden ord var spot-on til vores
specialskole-elever.” Læringscenter Himmerland (Specialskole), juni 2018
”Gode til at fange børnenes opmærksomhed og gøre det sjovt. God ide at børnene selv skal være med.”
Hørup Centralskole, marts 2018
Find yderligere info, undervisningsmateriale, film, musik og fotos af gruppen på linket her:
https://lms.dk/katalogvisning/?productionid=6428

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.

