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Kære lærer
Så er det igen tid til at starte op med skolekoncerterne for 4. klasserne.
I år er temaet Magiske Mozart. Det vedlagte materiale skal tjene som
optakt til koncerterne. Mozart betragtes af mange som værende en
magisk komponist, og det er den magi vi gerne vil vise eleverne.
Materialet består – udover elevmaterialet - af en kort beskrivelse af,
hvem Mozart var. Denne tekst er ikke vedlagt elevmaterialet, da I
derved vil kunne lave en opgave i skolen, hvor eleverne selv fandt
information om Mozart på nettet. Alternativt kan teksten om Mozart
kopieres til eleverne.
Der er i teksten links til videoer på Youtube, som ville kunne inddrages i undervisningen. Der er masser af materiale tilgængeligt online, som man kan vælge at bruge istedet
for de indsatte links, som blot er ment som inspiration.
Der er også vedlagt to sange ”Kom maj, du søde milde”, som er skrevet af Mozart. Og ”Det er i dag et vejr”.
Mozart skrev 22 operaer og en masse sange. Til de store SK2 koncerter og til familiekoncerten vil konferencier Thomas Storm, som er operasanger, fortælle mere om opera og sang. Og han vil også synge disse sange
med alle. Grupperne, som kommer ud på skolerne til SK1 koncerterne, vil også synge med børnene. Så I må
gerne øve sangene med eleverne, så alle rigtigt kan synge med.
Derudover har vi lavet nogle musikøvelser af forskellig sværhedsgrad, som tjener som inspiration til forberedende undervisning, og som vil kunne anvendes til at give eleverne et bedre kendskab til musik generelt men
også til Mozart. Øvelserne er sådan skruet sammen at man sagtens kan udvælge delelementer eller bygge
videre på dem. Afsnittet om tempo i musikken fra elevmaterialet er et af de temaer, Thomas Storm vil tage op
til koncerten.
Vi glæder os til at komme rundt til jer på skolerne, og håber I vil være med til at udbrede kendskabet til Mozart og give børnene en magisk oplevelse.
I forhold til forbedringsforslag til vores materiale, er I meget velkomne til at sende en mail til os med forslag.
Vi vil rigtig gerne høre fra Jer, omkring hvordan I oplever materialet for på den måde at kunne give både
børn og Jer som lærere en dejlig musikalsk oplevelse.
Med venlig hilsen og på genhør
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Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart blev født den 27. januar 1756 i Salzburg, som dengang var et
kulturelt centrum. Allerede som 3-årig begyndte Mozart at interessere sig for klaveret. Faderen, som også var en dygtig musiker, gav ham
undervisning, og man fandt snart ud af, at Mozart var et vidunderbarn.
Som 4-årig begyndte han at komponere sine første stykker for klaver.
Mozart havde det, man kalder absolut gehør. Det betyder, at man kunne trykke på hvilken som helst tone på klaveret, og så kunne Mozart
høre, hvilken tone det var.
I 1763-1766 tog faderen Mozart og søsteren, som også var en dygtig
pianist, med på en koncertturné i Europa. På det tidspunkt spillede
Mozart udover klaver også cembalo, orgel og violin. Tournéen blev en
kæmpe succes. På rejsen lærte Mozart meget om komposition og stilarter, og da han kom hjem igen, begyndte han selv at komponere.
I 1769 rejste han med sin far til Bologna i Italien, hvor han lærte om
musikteori og komposition. Da han vendte tilbage til Salzburg, fik han job som musiker hos Ærkebiskoppen.
Ærkebiskoppen var meget tyrannisk og Mozart trivedes ikke der. Men han fik alligevel skrevet meget musik;
heriblandt tre violinkoncerter, hvor den ene findes på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=ETXPKHPPov8
I den tid Mozart tilbragte som Ærkebiskoppens hofkomponist og domorganist i Salzburg komponerede han
mange værker til kirken. Biskoppen og Mozart kunne dog ikke blive enige om, hvorvidt Mozart skulle have
lov til at lave sine koncertrejser eller ej, så i 1781 brød Mozart op og flyttede til Wien, der er Østrigs hovedstad. Her begyndte han at leve af at komponere musik og undervise elever. Man siger, at efter han kom hertil,
begyndte han at udvikle sin helt egen stil. Han komponerede bl.a. dette populære stykke musik, som hedder
Eine Kleine Nachtmusik: https://www.youtube.com/watch?v=QZWKUszkbXU
Han komponerede også flere operaer i denne periode, bl.a. Figaros
Bryllup. Figaros Bryllup blev dog ikke nogen succes i Wien, men da man
spillede den i Prag opnåede Mozart stor berømmelse. I alt komponerede
han 22 operaer.
Mozart var ikke nogen økonomisk begavelse og han manglede altid
penge og måtte låne af sine venner. Det nyttede ikke noget, at han både
komponerede musik, spillede på tournéer og blev hofkomponist. Han
brugte altid flere penge, end han tjente.
De sidste år af hans liv var han meget produktiv. Han skrev blandt andet
operaen Tryllefløjten, som var et bestillingsværk fra frimurerordenen.
Tryllefløjten kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=UwDAFhwBxmk&feature=youtu.be
Han nåede også at skrive en klarinetkoncert inden sin død: https://www.
youtube.com/watch?v=v-pHCF9cle0
Dagen før sin død holdt Mozart prøve på sit værk Requiem (en dødsmesse). Han nåede ikke af blive færdig med værket inden sin død, men en af hans elever gjorde arbejdet færdigt.
Og det er i dag et af hans mest berømte stykker.
Mozart døde i Wien den 5. december 1791 et par måneder inden sin 36 års fødselsdag.
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Kom, Maj, du søde milde
Kom, Maj, du søde milde:

Melodi: Wolfgang Amadeus Mozart, 1791
Tekst: C. A. Overbeck

1. Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.

3. Men når sig lærker svinge
mod sky med lifligt slag,
på engen om at springe
det er en anden sag!
Men nu min kæphest rolig
i krogen hist må stå,
thi uden for vor bolig
man kan for søl ej gå.

2. Om vintren kan man have
vel mangt et tidsfordriv.
Man kan i sneen trave,
å ja, et lystigt liv.
Har leg af mange arter,
især ved juletid,
vel også kanefarter
på landet hid og did.

4. Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom,
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!
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Det er i dag et vejr
Det er I Dag et Vejr, et Solskinsvejr:

Melodi: Poul Schierbech
Tekst: Ludvig Holstein, 1895

1. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!
O, søde vår, så er du atter nær!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til én, som jeg har kær.

3. Og de kom svævende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.

2. Hun købte af de hvide og de blå,
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta´r jeg med til den, jeg tænker på

4. Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!
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Lyt, tegn og fortæl
Øvelse 1:
Tegneøvelse omkring associationer og efterfølgende kommunikation af det oplevede
• Vælg et Mozart stykke f.eks. Ouverture til Tryllefløjten.
• Giv børnene papir og tegnesager.
• Afspil musikken for børnene og bed dem tegne et billede / skrive en historie, mens de lytter.
• Lad børnene vise deres billeder / fortælle deres historier – og fortælle, hvorfor de har malet /
skrevet, som de har. Hvad var der i musikken, som inspirerede dem.
• Øvelsen kan også gøres i grupper, hvor børnene sætter sig i små grupper og taler om, hvilke indtryk de får, og hvordan de sammen kan lave et billede.
Formål:
Igennem disse øvelser arbejder eleverne med at kommunikere om deres oplevelser af musikken.
Efterfølgende bliver de bevidste om nogle elementer i musikken, der har betydning for stemningen,
og som præger deres billede / historie.
Inden øvelsen starter kan man også på klassen lade nogle af eleverne komme med bud på, hvad de
synes, musikken fortæller. Derved bliver de elever, som måske ikke helt kan afkode musikken, også
inspireret.
Det er selvfølgelig vigtigt at gøre børnene opmærksomme på, at når det gælder deres oplevelse af
musikken, er det deres oplevelse, det drejer sig om. Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert.
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Lav jeres eget musikstykke
Øvelse 2:
Sæt musik til en fortælling og lav jeres eget musikstykke
• Find en historie med 3 - 4 sætninger f.eks. et kort eventyr. (Der var engang et land, der var dækket
af sne. I landet boede en trold, som hver morgen gik en tur i sneen. Han gik hen på den nærmeste
kro for at få en kop varm kakao…)
• Eller lad børnene selv lave en fælles fortælling. Det kan sagtens være en hverdagssituation. Hvad
er der sket i dag? Det var morgen, jeg blev vækket af mit vækkeur. Så stod jeg op og spiste morgenmad. Og derefter gik jeg i bad. Da jeg var færdig, måtte jeg løbe stærkt for at nå bussen. I skolen
mødte jeg min bedste ven. Han fortalte en sjov historie. Nu har vi musik.
• Snak historien godt igennem med børnene og del den op i afsnit på tavlen.
• Find forskellige instrumenter frem – eller bare ting, der kan lave lyd. Kan eksempelvis være en
tom skraldespand som tromme osv.
• Bed eleverne lave de lyde på instrumenterne, som de synes, beskriver sætningerne i historien
bedst. Man kan evt. dele dem op i grupper og lade dem arbejde med de forskellige afsnit, hvor de
får talt sammen om, hvad de synes, musikken skal udtrykke.
• Husk at inspirere eleverne til, at musikken skal udvikle sig. De skal bruge forskellige musikalske
virkemidler: svagt / kraftigt, langsomt / hurtigt og højt / dybt alt efter historiens forløb. Og måske
også have forskellige instrumenter til at vise det. Ved at kombinere lydene får de fortalt historien
vha. musikken.
• Til slut kan eleverne / grupperne spille deres ”værker” for hinanden.
Formål:
Igennem disse øvelser arbejder eleverne med at sætte lyd på de følelser, en historie skal udtrykke.
De bliver bevidste om de virkemidler, der findes i musikken, som har betydning for stemningen i
historien. De kan sikkert genkende stemningsmusik fra eksempelvis tegnefilm, hvor musikken - ofte
klassisk musik - bruges til at sætte stemningen og til at guide seeren videre i forløbet. Tegnefilm er
utrolig gode at bruge som eksempler på musikkens virkemidler. Måske kan man indlede timen med
at vise en lille sekvens fra en tegnefilm f.eks. med Snurre Snup, der spæner afsted, så børnene fanger
ideen med øvelsen fra starten.
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Lær at dirigere 1
Øvelse 3:
Dirigentøvelse omkring dynamikken og tempo i musikken

Denne øvelse baserer sig på siderne 22-25 i elevmaterialet omkring direktion, slagskema, dynamik og tempo.

• Start med at skrive dynamiktegnene på tavlen: forte, piano, mezzo forte, mezzo piano, decrescendo, crescendo, subito, marcato og staccato. Og fortæl at
alle musik udtryk er italienske.
• Snak derefter om dem. Det er også en god idé at vise det med bevægelser.
• Snak derefter om slagskema. Lad eleverne udføre bevægelserne.
• Spil et stykke Mozart musik f.eks. Eine kleine Nachtmusik og lad eleverne lytte til stykket.
• Spil derefter stykket igen og snak med eleverne om de kan identificere nogle af de steder, hvor de
kunne forestille sig, at dynamiktegnene blev brugt.
• Man kan evt. lade børnene lave tegnene på et stykke papir og derefter klippe dem ud dem ud som
en slags puslebrikker. Husk at der nok skal laves flere af nogle af dem, da de jo er tilstede flere
gange i musikken. Spil derefter Eine kleine Nachtmusik igen. Vælg nogle passager, hvor musikken stoppes, og giv børnene tid til at lægge en brik. Ideen er, at eleverne lytter til dynamikken og
identificerer musikkens dynamik, og således placerer dynamikbrikkerne i den rigtige rækkefølge.
Bagefter kan eleverne så se, hvor mange rigtige de selv fik i dynamikpuslespillet.
• Nu kender eleverne musikken og tegnene. Herefter kan musikken spilles igen og denne gang kan
man lade eleverne bruge deres blyant som dirigentstok og lade dem lave slagskema bevægelserne.
Jo bedre de kender musikken, jo mere vil de kunne leve sig ind i udførelsen af bevægelserne og vil
naturligt inddrage egne elementer, som udtrykker dynamiktegnene.
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Lær at dirigere 2
Øvelse 3 - fortsat:
• Gå eventuelt videre til at snakke om tempo i musikken: adagio, andante, moderato, allegro og
presto. Evt. spille forskelligt musik, så de forstår meningen. Her kan man jo inddrage musiknumre, eleverne kender, og snakke om, hvilke tempi, de tror, deres musik bliver spillet i.
• Tempoeksempler:
- Mange rap numre skrives i tempo 70 – det man i klassisk musik kalder adagio.
- Techno og dance er ofte skrevet i tempo 125-135 – det man kalder allegro.
- Ed Sheerans Shape of You går i tempo 96 – dvs. Andante.
• Man kan evt. gøre tempo begrebet mere håndgribeligt
for eleverne ved at sammenligne de forskellige tempi
med dyr. Hvorfor det aldrig vil lykkes den langsomme
skildpadde, der bevæger sig adagio, at fange haren, som
bevæger sig i allegro?
• I denne forbindelse kan man også snakke om, hvorfor det er så vigtigt, at orkestret spiller i samme tempo. Hvad vil det ske, hvis de spiller forskellige tempi? Hvis nogle spiller hurtigere end
andre?
Formål
Formålet med denne øvelse er, at eleverne forstår musikkens dynamik og derigennem mærker forskellene i musikken. Herigennem opnår de også en forståelse for, hvordan musikken skabes, og hvilke virkemidler en dirigent har til rådighed i forhold til at få orkestret til at spille musikken efter hans
fortolkning. Eine kleine Nachtmusik findes eksempelvis på youtube i flere versioner, hvor allegro
(hurtig) er den mest udbredte. Ved at spille melodien i forskellige tempi, oplever eleverne også forskelligheden i udtryksformerne. Når de har forståelse for disse virkemidler, er det også nemmere for
dem at lægge mærke til og identificere virkemidlerne i eksempelvis en tegnefilm, når de ser film.
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