1

Kulturskolen Norddjurs
Inspirationskatalog til den åbne skole

MUSIKSKOLE
BILLEDSKOLE
DRAMASKOLE

Kreativitetens legeplads

1

Kulturskolen Norddjurs, Kærvej 11, 1.sal, 8500 Grenaa, Tlf. 89593700, www.kultursko.dk

Indledning

1

Kulturskolen Norddjurs præsenterer med dette inspirationskatalog et flot
og varieret udbud til skolerne og institutionerne.
Det er vores håb og hensigt at det udvidede samarbejde i forbindelse
med den åbne skole giver eleverne mulighed for at stifte bekendtskab
med vores undervisere, der brænder for at tilbyde eksternt fagligt
engagement til skolen.
Vi forventer at:
Eleverne bliver fagligt inspirerede af at møde vores professionelle
udøvere fra elevernes eget kreative lokalmiljø.
Skolelærerne bliver inspireret af nye inputs og faglig udvikling
Kulturskolelærerne får øget indsigt i klasseumsledelse ved at observere
skolelærerne. De lærer også elevernes virkelighed at kende
Skolerne og Kulturskolen øger bevidstheden af og forståelsen for
hinandens arbejde.

Vi glæder os til samarbejdet!
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Indholdsfortegnelse
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- Hvad er lyd/Klaveret
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- Visning af Garageband
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- Rytmik & sanseguf 0-2år
- Rytmik & sanseguf 3-5 år
- Rytmik & sanseguf 6-7 år
- Music Boost Sammenspil via Ipads
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- Lydrejse
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- Selvportræt i Process
- Fortællinger med kroppen
- Workshop i teaterlege
- Fortællinger med kroppen
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MUSIK WORKSHOPS
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Visning af guitar

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Visning af guitar

Målgruppe og max antal besøgende

3.-6. klasse

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne hører om og lærer om guitaren og
får mulighed for at prøve instrumentet

Varighed

45 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Jeg fortæller lidt om guitarens historie. Viser
hvordan den er opbygget og, hvordan man
spiller på den. (klassisk, western og el)
Herefter kan eleverne enkelt eller parvis få
en lille prøvelektion hvor de lærer den første
akkord eller toner

Forberedelse

Nej

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
Finn Rosenløv, fr@norddjurs.dk, 30785782

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren har
ledige timer, derefter er prisen 400 kr pr
lektion
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Hvad er lyd/klaveret

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Hvad er lyd/Klaveret

Målgruppe og max antal besøgende

1.-5. klasse ca. 20

Undervisningen tilgodeser disse mål

eks: Elever får indsigt i simpel forklaring af
hvad lyd er, ,sammenhæng mellem strengens
spænding-tonehøjde, hvad skal der til for at
lyd forplanter sig godt eller netop dårligt

Varighed

45 min eller forløb

Beskrivelse af aktiviteterne

Vi undersøger klaverets mekanik og strenge.
Kort oprids af tangent instrumenters historiske
udvikling

Forberedelse

Nej

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700

Bemærkninger

Krav: Tilstedeværelse af aet akustisk klaver,
hvor man kan pille øvre og nedre plade af på
klaverets forside. Vi skal bruge 8 filtkøller
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Kig-Lyt-Prøv violinen

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Kig - lyt - prøv violinen

Målgruppe og max antal besøgende

2 - 3 klasse (en klasse ad gangen)

Undervisningen tilgodeser disse mål

De møder levende musik tæt på og bliver
dejlig nysgerrige og modige: Tør godt prøve
selv

Varighed

40 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Lotte og Birgit spille violin og klaver og
fortæller i ca. 15 min. Derefter viser Lotte
violinen frem og fortæller lidt om buen og
instrumentet. Herefter kan eleverne indrages
først solo derefter i hold.

Forberedelse

Hvis skolen har plancher af
strengeinstrumenter må disse meget gerne
findes i undervisningslokalet

Efterbehandling

Hvis det har interesse, kan vi give læreren en
lige liste med ideer til musik, der er god at
lytte til for utrænede ører. Vi vil gerne dele
flyets fra Kulturskolen Norddjurs.

Kontaktdata

Lotte Ernst 21264161, ernst.teistrup@mail.dk

Bemærkninger

Vi kan komme i april og maj 2019, en onsdag
mellem kl. 10.00 - 12.00. Vi har brug for at at
kunne være i lokalet 15 min før og efter.Det er
fint hvis der ikke er for mange møbler, det
fungerer godt med meget gulvplads. Bestil os
hos Lotte senest i uge 11 (11. - 15. marts).
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Trommer
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Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Trommer

Målgruppe og max antal besøgende

3.-6. klasse

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne lærer om trommer og rytmer samt
får mulighed for at prøve at spille trommer

Varighed

45 min enkelt elever ca 20 min hver

Beskrivelse af aktiviteterne

Jeg vil introducere eleverne for trommer som
instrument samt rytmer og beats.Herudover
vil jeg fortælle om trommens historie og
demonstrere hvordan man spiller på de
forskellige trommer. Musikalsk fagligt vil jeg
lave noget fælles for eleverne samt tilbyde
prøvelektion for enkelte elever.

Forberedelse

Nej

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

mathias-lykke@hotmail.com 40443535

Bemærkninger

1

Tilbuddet er gratis
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Rytmik og Sanseguf 0-2 år

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Rytmik & Sanseguf

Målgruppe og max antal besøgende

0-2 år, Antal ca 24 + voksne

Undervisningen tilgodeser disse mål

Målet med rytmik for de 0-2 årige er at give
deltagerne nøglen til det musiske univers. I
rytmikken styrkes både begrebsverden, sprog,
kropssprog og sanseapparat.
Oplevelserne styrker ligeledes relationerne og
den gode opmærksomhed.

Varighed

40 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Undervisningen tilpasses aldersgruppen og
består af sange, musiklege, rytmer og spil på
enkle rytmeinstrumenter
Børn og voksne oplever sammen en bid af det
musiske univers.

Forberedelse

Vi mødes i et lokale hvor der er god plads til
bevægelse. Dog ikke sportshal. Stole borde og
reoler er ryddet væk. Vi har strømpesokker eller
bare fødder

Efterbehandling

Alle aktiviteter er nedskrevet og kan bruges som
dokumentation for læreplaner og fællesmål.

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
eller direkte til Annette Møs. 61265603

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren har ledige
timer, derefter er prisen 400 kr pr lektion
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Rytmik og sanseguf 3-5 år

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Rytmik & Sanseguf

Målgruppe og max antal besøgende

3-5 år, Antal ca 24 + voksne

Undervisningen tilgodeser disse mål

Målet med rytmik er at give deltagerne
nøglen til det musiske univers. I rytmikken
styrkes kropssprog og sanseapparat.
Oplevelserne styrker ligeledes relationerne
og den gode opmærksomhed.

Varighed

40 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Undervisningen tilpasses aldersgruppen
og består af sange, musiklege, rytmer og
spil på enkle rytmeinstrumenter
Børn og voksne oplever sammen en bid af
det musiske univers. Vi skal synge, danse
og spille

Forberedelse

Vi mødes i et lokale hvor der er god plads
til bevægelse. Dog ikke sportshal. Stole
borde og reoler er ryddet væk. Vi har
strømpesokker eller bare fødder

Efterbehandling

Alle aktiviteter er nedskrevet og kan
bruges som dokumentation for læreplaner
og fællesmål.

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
eller direkte til Annette Møs. 61265603

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren har
ledige timer, derefter er prisen 400 kr pr
lektion
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Rytmik og sanseguf 6-7 år

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Rytmik & Sanseguf

Målgruppe og max antal besøgende

6-7 år, Antal ca 24 + voksne

Undervisningen tilgodeser disse mål

Målet med rytmik er at give deltagerne nøglen
til det musiske univers. I rytmikken styrkes
kropssprog og sanseapparat.
Oplevelserne styrker ligeledes relationerne og
den gode opmærksomhed.

Varighed

40 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Undervisningen tilpasses aldersgruppen og
består af sange, musiklege, rytmer og spil på
enkle rytmeinstrumenter
Børn og voksne oplever sammen en bid af det
musiske univers. Vi skal synge, rappe, danse og
spille på enkle rytmeinstrumenter

Forberedelse

Vi mødes i et lokale hvor der er god plads til
bevægelse. Dog ikke sportshal. Stole borde og
reoler er ryddet væk. Vi har strømpesokker eller
bare fødder

Efterbehandling

Alle aktiviteter er nedskrevet og kan bruges
som dokumentation for læreplaner og
fællesmål.

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
eller direkte til Annette Møs. 61265603

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren har ledige
timer, derefter er prisen 400 kr pr lektion
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Music Boost- Sammenspil via I-pads

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Sammenspil via Ipads

Målgruppe og max antal besøgende

5.-9. klasse

Undervisningen tilgodeser disse mål

Elevernes sociale musikalske fælleskab styrkes
ved hjælp af succesoplevelser i
musikundervisningen

Varighed

90 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Læreren fortæller først lidt om metoden Music
Boost, der bl.a. omhandler klasserumsledelse og
sammenspil. Derefter går elever i grupper der
bliver tilset af Den stilstedeværende musiklærer
og Nicolai

Forberedelse

Der skal være fuldt opladede Ipads med til gang
til internet minimum 1 pr 2 elever

Efterbehandling

Evaluering med elver og lærer

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
nicolai@mail.dk (27204088)

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren har ledige
timer, derefter er prisen 400 kr pr lektion
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Visning af Garageband

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Visning af Garageband

Målgruppe og max antal besøgende

3.-6. klasse

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne hører om de grundlæggende funktioner i
Garageband, og får efterfølgende mulighed for at
“skrue” et lille stykke musik sammen

Varighed

45 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Jeg fortæller lidt om Garageband, viser
opbygningen og brugen af programmet. Eleverne
afprøver løbende de forskellige funktioner.
Herefter laver eleverne et lille arrangement med få
instrumenter. Vi når nok ikke at lytte til hinandens
musik. Men det kan evt. gøres i de efterfølgende
lektioner.

Forberedelse

Der skal være fuldt opladede Ipads med
Garageband installeret og køreklar. (Garageband er
et gratis app der medfølger til Ipads). Vi bruger kun
de grundlæggende funktioner.
Eleverne skal kunne gå lidt hver for sig, så de kan
arbejde med en iPad hver, eller i grupper af 3-4.

Efterbehandling

Lytte og tale om klassens musikstykker. Evt. skal
iPads’ene kunne tilsluttes et lydanlæg for at kunne
høre detaljerne i musikken.

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
Finn Rosenløv, fr@norddjurs.dk, 30785782

Bemærkninger

1

Tilbuddet er gratis så længe læreren har ledige
timer, derefter er prisen 400 kr pr lektion

Lydrejse
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Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Lydrejse - Mindfulness med lyd

Målgruppe og max antal besøgende

For alle klassetrin med variation i indhold ud
fra alder.

Undervisningen tilgodeser disse mål

Få et roligt, afstressende afbræk i skoledagens
trummerum.

Varighed

Efter aftale

Beskrivelse af aktiviteterne

Eleverne ligger på gulvet og slapper af.
Lette koncentrationsøvelser. Musik fra
forskellige instrumenter..
Til sidst tegner de deres oplevelse og vi taler
kort om det.

Forberedelse

(Materialer.: Måtter eller tæpper , farver og
papir)

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren har ledige
timer, derefter er prisen 400 kr pr lektion
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Drømmen om drengen og træet

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Drømmen om Drengen og Træet,
Et foredrag om natur, drømme og
kreativitet

Målgruppe og max antal besøgende

For alle klassetrin med variation i
indhold ud fra alder.

Undervisningen tilgodeser disse mål

Foredrag om drømme. Både dem man
har om natten, men også dem man går
med i vågen tilstand.

Varighed
Beskrivelse af aktiviteterne

Ud fra bogen: “Drengen og Træet”,
fortæller Søren om den drøm han havde
for 30 år siden og hvordan den blev en
historie og en bog. Og hvordan den har
influeret på den musik som Søren spiller
i dag.

Forberedelse

En lektion i roligt lokale med lærer,
gerne mulighed for afspilning af musik

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700

Bemærkninger

1
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Vokal coach på Gym.

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Vokal coach på Gym.

Målgruppe og max antal besøgende

Efter aftale

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne får hjælp til at lære deres stemme at
kende

Varighed

Efter aftale

Beskrivelse af aktiviteterne

Vokal coach

Forberedelse

Efter aftale

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren
har ledige timer, derefter er prisen 400
kr pr lektion
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Puls!

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Puls! (Sang og Rytmisk træning)

Målgruppe og max antal besøgende

5-9 klasse

Undervisningen tilgodeser disse mål

Få en bedre puls fornemmelse og
rytmisk sans.

Varighed

Efter aftale

Beskrivelse af aktiviteterne

På dette hold arbejder vi med rytmisk
fornemmelse i kroppen. Vi skal klappe,
trampe, synge i fede rytmer og sjove
lege samt bruge kroppen som
instrument.

Forberedelse

stort lokale vi kan trampe og bevæge
os i

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700

Bemærkninger

Tilbuddet er gratis så længe læreren
har ledige timer, derefter er prisen 400
kr pr lektion
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BILLEDSKOLE WORKSHOPS
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Billedskole: Selvportræt i process

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Billedskoleaktiviteter: Selvportræt i
process

Målgruppe og max antal besøgende

Alder 7 - 19 år

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne får erfaring i den dybt
skabende process og udvikler og
udvider tekniske færdigheder og
sanserne

Varighed

Aftales

Beskrivelse af aktiviteterne

Arbejde med selvportræt gennem
skitse,foto og maleri med inspiration fra
urbefolkningers udsmykninger af
kroppen.

Forberedelse

Klassen bedes indsamle relevant
materiale fra naturen m.m.

Efterbehandling

Der vil være oprydning efter forløbene

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
Kontaktperson: Eva Maria Larsson
31214159
evamaria@kultursko.dk

Bemærkninger

Projektet vil med fordel kunne vises
gennem udstilling
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DRAMA WORKSHOPS
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Fortællinger med kroppen

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Fortællinger med kroppen

Målgruppe og max antal besøgende

3.-6. klasse

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne får indsigt i hvordan de ka
bruge kroppen til at fortælle, samt
kommunikere med

Varighed

45 min

Beskrivelse af aktiviteterne

Vi skal lege med kroppens
udtryksformer. Vi starter med at jeg
fortælle kort om kroppens non-verbale
sprog, som indleder til en øvelse med
elevernes ansigtsudtryk. Herefter skal
eleverne være med i nogle øvelser hvor
vi blandt andet skal samarbejde uden
ord, og bruge vores krop til at udtrykke
følelser, samt lege improvisations teater.
Der er mulighed for at lege med
forskellige roller som eleverne selv
skaber.

Forberedelse

Nej

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
Finn Rosenløv, fr@norddjurs.dk,
30785782
Sarah Jespersen, sj_lillemiv@msn.com,
28968390

Bemærkninger
1

Tilbuddet er gratis så længe læreren
har ledige timer, derefter er prisen 400
kr pr lektion
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Workshop i teaterlege

Spørgsmål:

Udfyld:

Undervisning/Titel

Workshop i teaterlege

Målgruppe og max antal besøgende

Udskoling maks. 20 elever

Undervisningen tilgodeser disse mål

Eleverne får mulighed for at arbejde med
Improvisation, Holdsamarbejde, Kropsteknik
og Stemmeteknik

Varighed

45 min eller ttilpas efter behov

Beskrivelse af aktiviteterne

Eleverne vil blive introduceret til forskellige
teaterlege, som giver dem mulighed for at
arbejde med dem selv, hinanden og selve det
at være “på” foran andre.

Forberedelse

Nej

Efterbehandling

Nej

Kontaktdata

Skolens hovednummer 89593700
Finn Rosenløv, fr@norddjurs.dk, 30785782
Tobias
TagesenMail:tobias.tagesen@gmail.comTlf:
30533222

Bemærkninger
1

Tilbuddet er gratis så længe læreren har
ledige timer, derefter er prisen 400 kr pr
lektion

