MUSIKALSK SKABEN ELEV 1
OPGAVE: LAV EN LYDHISTORIE MED CRESCENDO, TREMOLO OG GLISSANDO
MED EN SMUK SLUTNING

Der lyder en svag rumlen, og græsset sitrer en smule under deres fødder. De standser.
”Var det din mave?” spørger Emil. Pil ryster langsomt på hovedet.
Med ét begynder det at knirke og ryste voldsomt under dem. Der bliver stille igen. De vender sig
langsomt om, og så sker der noget mærkeligt.
En lysegrøn spire bryder op gennem plænen kun få skridt fra, hvor de står. I løbet af et lille sekund er
den en meter høj og tyk som en stødtand på en elefant.
”Pas på!” råber Emil. Han når lige at hive Pil til side før en anden grøn spire vokser op, hvor hun stod.
Den åbner sig og bliver til en gylden blomst. De må koncentrere sig om ikke at blive rystet omkuld.
De løber zigzag mellem store grønne blomsterstilke, der springer op omkring dem. Stilkene bliver
hurtigt ligeså tykke som træstammer og så høje, at Emil ikke kan se toppen af blomsterne.
Engang imellem bryder der en stilk frem lige under deres fødder. Så må de skynde sig at glide
ned ad stilkene igen, før de bliver hevet med højt op i luften. Efter noget tid går det op for Emil,
at han ikke kan få øje på sin søster mere.
”Kom herop! Du skal se det her.” Pils stemme kommer højt oppe fra. Emil kigger op. Hun er
nok blevet hevet med op og sidder på en blomst, tænker han.
Næste gang en blomst bryder frem under mine fødder, bliver jeg stående, tænker Emil.
I samme øjeblik begynder jorden at gynge under ham. Det kildrer i maven. I næste øjeblik
ser han den flotteste udsigt, han nogensinde har set.
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• Lav lyd til de blå ord/sætninger i historien, hvor I bruger crescendo, glissando og/eller tremolo
• Brug forskellige instrumenter og brug også gerne jeres egne stemmer
• Én i gruppen læser historien og holder en pause efter de blå ord, hvor I spiller/synger,
så det passer til historien
• Øv jer, så I er sikre i at fremføre jeres lydhistorie med oplæsning og lyd/musik

LAV EN SMUK SLUTNING
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
7 værksted
Bent Sørensen giver gode råd til arbejdet med at skabe musik
• Lav en smuk slutning på historien i musik, der fortæller om den flotte udsigt, Emil ser.
Den skal vare ca. 30 sekunder.
Ret jer efter tre af Bent Sørensens råd
		
° Det skal være enkelt
		
° Gentag nogle toner
		
° Tænk på at ”spille” de lyde der er omkring Pil og Emil
• Øv jer, så I kan fremføre jeres musik for klassen
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