Aktiv børnekoncert: Min hat den har 3 buler
Beskrivelse
Min har den har tre buler - En aktiv børnekoncert
Hold på hat og briller, for her kommer koncerten ”Min
hat den har tre buler” hvor vi undersøger, hvorfor den
velkendte børnesang netop omhandler tre buler.
Eleverne vil gennem sanserne opleve en aktiv koncert,
hvor de selv er medspillere, både som dirigenter og
aktører. I får en oplevelseskoncert med musikalsk
skaben, fællessang og sam(men)spil, hvor eleverne
med garanti er på hat med musikkens alfabet ved
koncertens udgang. Eleverne får så hatten passer når
det omhandler lækker musik formidlet af de
professionelle musikere Gitte Chren (klaver) og
Carsten Viuf (violin). Vi vil æde vores gamle hat på, at
eleverne forlader koncerten en musikoplevelse rigere.
Som optakt til forestillingen, vil der være et samarbejde
med dig, som musiklærer. Du vil få tilsendt sangen Min
hat den har tre buler på tekst og noder, samt en video,
hvor vi synger sangen med fagter til. Der ud over får
du en Sing-along version. Du bedes forberede sangen
med eleverne i ugerne op til forestillingen.
Undervisere: Gitte Chren Kulturskolen Vesthimmerland
og Carsten Viuf, Aalborg Kulturskole
Forberedelse
Som optakt til forestillingen, vil der være et samarbejde
med dig, som musiklærer. Du vil få tilsendt sangen Min
hat den har tre buler på tekst og noder, samt en video,
hvor vi synger sangen med fagter til. Der ud over får
du en Sing-along version. Du bedes forberede sangen
med eleverne i ugerne op til forestillingen.
Efterbehandling
I forlængelse af børnekoncerten modtager læreren
undervisningsmaterialer og idéer som nemt kan
inddrages i musikundervisningen. Materialet følger
koncertens indhold til dørs ved både at indeholde et
sammenspilsnummer med "Min hat den har 3 buler"
samt beskrivelser af musikteoretiske lege. Legene
formår på sjoveste vis at tage hånd om musikalfabetet
og den rytmelæsning som eleverne stifter bekendtskab
med i løbet af koncerten.

Formål
Formål og udbytte for eleverne.

Praktisk information
Udbyder
Aalborg Kulturskole

Forløbstype

Koncert/forestilling

Målgruppe

0. - 2. klasse

Antal
120
Periode
Hele året
Varighed
45 minutter
Pris
25 point
Læs mere om Aalborg Kulturskoles priser
og pakker her.

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Fag
Musik
Yderligere oplysninger til faciliteter
Koncerten foregår på egen skole. Gitte og
Carsten har brug for et klaver.

Kontakt udbyder
Aalborg Kulturskole
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Koncentrationen og motorikken sættes i spil når
Gitte og Carsten med simple samarbejdsøvelser
leger sig gennem musikteorien.
Med ”Min hat den har tre buler” som
gennemgående musikstykke, sikrer vi, at en af
de traditionelle børnesange ikke går i
glemmebogen.
Som musiklærer får du desuden en forsmag på,
hvordan Legende Musikteori og Music Mind
Games kan formidle musikteori på ”den sjove
måde”.

Telefon 9931 4140

Tilmelding
eos-skole@aalborg.dk
Tlf.nr. 99314140
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