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1. Historien om Lille og Lykkekatten - med musikken på eventyr er tilsendt via e-mail  
- og kan altid rekvireres via bu@ensemblet.dk.

2. Læs historien højt kapitel for kapitel, og lyt til musikken undervejs, se s. 7.

3. Tegn tegninger inspireret af musikken.

1. OBLIGATORISK FORBEREDELSE

1. Ensemble Storstrøm består af 8 musikere, som præsenteres via en lille video på s. 8.  
Her kan både personer og instrumenter ses i lange sekvenser.

2. På siden finder I idéer til en samtale om instrumenterne, hvor elevernes forhåndsviden inddrages.

3. Lav de små interaktive spil om instrumenter via linket nederst s. 8.

1. Læs den lille vejledning (s. 9) om forskellige måder at lytte på.

2. Fold de fire punkter ud i samtale med eleverne, hvor de kommer med eksempler fra deres egen 
hverdag på de forskellige måder at lytte på. Måske lytter I også på forskellige måder i musikti-
merne alt efter, hvilken aktivitet I er i gang med? Måske er der noget musik, som er særligt godt til 
lydtapet, og andet, der ‘kræver’ koncentration?

3. Digt en historie i musikken. Lad eleverne bruge deres fantasi til denne skabende, musikalske ak-
tivitet, som kan være ret bunden eller mere fri, alt efter hvordan elevgruppen arbejder. Se vejled-
ningen s. 10.

2. HVEM ER ENSEMBLE STORSTRØM? 

3. AKTIV LYTNING 

SÅDAN BRUGES MATERIALET
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FÆLLES MÅL

OBLIGATORISKE KOMPETENCEOMRÅDER OG -MÅL

VEJLEDENDE FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

Musikoplevelse

Eleven kan lytte opmærk-
somt til musik.

Eleven har viden om aktiv 
lytning

Lydformning

Eleven kan skabe lyd- 
illustrationer med krop, 
stemme og klangkilder, 
herunder digitale medier.

Eleven har viden om klang-
kilder.

Instrumentkendskab

Eleven kan genkende klan-
gen af og navngive forskel-
lige typer af instrumenter.

Eleven har viden om 
forskellige typer af instru-
menter.

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL 
1. Eleverne kan lytte og agere ved en koncert og få et fagligt udbytte.

2. Eleverne kender og kan beskrive instrumenterne i ensemblet.

3. Eleverne kan associere til musik, de hører, og beskrive musikken med egne ord.

4. Eleverne kan deltage i en fælles skabende opgave med musikken. 

Musik (efter 2. klasse)

BEMÆRK
Ovenstående Fælles Mål er eksemplariske og dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld er opgaverne i 
undervisningsmaterialet enkle at justere i sværhedsgrad og kan tilpasses alle klassetrin i pågældende målgruppe. De udvalgte målpar er med 
andre ord ikke udtømmende for materialets relevans.

Kompetencemål
flerårige læringsmål

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

Læringsmål
for undervis-
ningsforløb

Kompetenceområde
Musikalsk skaben

Kompetencemål
Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

Færdigheds- og vidensområde: 
Musikforståelse. Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik



UNDERVISNINGSMATERIALE 
MUSIK
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PRÆSENTATIONSVIDEO

Se en hilsen fra Ensemble Storstrøm

https://vimeo.com/654444843/c680878808
https://vimeo.com/654444843/c680878808
https://vimeo.com/654444843/c680878808
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LILLE OG LYKKEKATTEN  
- MED MUSIKKEN PÅ EVENTYR

Eventyret er sendt til skolen via mail fra Ensemble Stor-
strøm og kan altid rekvireres via bu@ensemblet.dk.

Vi vil bede jer om at læse eventyret for børnene inden 
koncerten. Tal også gerne om handlingen, figurerne og 
de svære ord, som I støder på - fx med udgangspunkt i 
nedenstående punkter.

Lille og Lykkekatten er en musikalsk opdagelsesrejse.
Sammen med Ensemble Storstrøm bliver eleverne ført 
gennem en fortryllet skov. På vejen følges de med møl-
lerdatteren, Lille, der er gået hjemmefra med sin kat. Det 
bliver en eventyrlig rejse til Kina, hvor et stort, fælt sø-
uhyre lurer i vandskorpen, og den kinesiske kejserinde 
græder diamanter, fordi hun har fået sin datter tilbage.

Nedenfor finder I link til musikken (Ma mère l’Oye), som er 
komponeret af den franske komponist Maurice Ravel og 
indspillet af os i Ensemble Storstrøm. Den varer ca. 16 min 
og er i fem små afsnit, som passer til kapitlerne i historien. 
Det er muligvis ikke musik, som børnene hører til hverdag, 
men det er meget illustrativ og medrivende musik.
Vi vil bede jer lytte til musikken sammen med børnene, 
og endelig vil vi opfordre jer til at lade børnene tegne 
en tegning hver, inspireret af musikken og historien. 
Lad evt. børnene tegne, mens de lytter til musikken for 
anden gang.
Vigtigt: Børnenes tegninger skal medbringes til koncer-
ten, hvor de vil blive udstillet i KUMUS i hele forestillings-
perioden.

1. Læs historien højt, og lyt til musikken undervejs, 
bagefter, eller som I synes, det er bedst.

2. Tal med eleverne om, hvordan de synes, musikken 
passer til historien.

3. Understreger musikken nogle handlinger eller skift i 
sceneri i historien?

4. Er der nogen af instrumenterne, som er specielt 
gode til at beskrive bestemte stemninger?

5. Hvordan passer musik og historie sammen?

MUSIKKEN 
Maurice Ravel: Ma mère l’Oye

Kapitel 1:  Lille får kat
Kapitel 2: Lille i den fortryllede skov
Kapitel 3: Pagodernes kejserinde
Kapitel 4: Lille møder søuhyret
Kapitel 5: Lille i kejserindens have

Indspillet af Ensemble Storstrøm
Illustrationer: Simon Væth
Tekst: Camilla Hübbe

Illustration: Simon Væth

https://vimeo.com/444940915
https://vimeo.com/444944091
https://vimeo.com/444948819
https://vimeo.com/444949155
https://vimeo.com/444949384
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Se videoen og tal om, hvem der spiller med i ensemblet,  
og hvilke instrumenter eleverne kender.

1. Hvor mange musikere er der i Ensemble 
Storstrøm?

2. Hvordan lyder instrumenterne? (Lyst, mørkt, 
kraftigt, svagt osv.)

3. Hvilket materiale er instrumenterne lavet 
af? (Træ, metal) 
I denne optagelse spiller fløjtenisten på en 
tværfløjte af træ. Moderne tværfløjter er 
lavet af metal. Det giver mening, at fløjten 
oprindeligt var af træ, for den hører til 
træblæserfamilien.

4. Hvilke instrumenter er i familie med 
hinanden? Og på hvilken måde? 
(Spilleteknik, blæser, strengeinstrument osv.) 
Hvilke instrumentfamilier er ikke 
repræsenteret i Ensemble Storstrøm? 
(Messingblæsere og slagtøj).

5. Lav de små interaktive spil om instrumenter 
på Ensemble Storstrøms side:

HVEM ER ENSEMBLE STORSTRØM?

TVÆRFLØJTE, 
TRÆBLÆSER

VIOLIN, 
STRYGER

BRATSCH, 
STRYGER

CELLO, 
STRYGER

FLYGEL, 
TANGENT- 

INSTRUMENT

HARPE, 
STRENGE- 

INSTRUMENT

FAGOT, 
TRÆBLÆSER

KLARINET, 
TRÆBLÆSER

GÅ TIL SIDEN »

https://youtu.be/C9c0dz2bdY8
https://youtu.be/C9c0dz2bdY8
https://www.ensemblet.dk/interaktive-spil/
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Der er forskellige måder at lytte til musik på, fx
1. Aktiv lytning
2. Lydtapet
3. Associerende lytning
4. Lytning til koncert

På næste side finder du en lytteøvelse, hvor klassen 
lytter associerende, og I sammen kan skabe en histo-
rie ved at lytte til og beskrive musikken og de billeder, 
musikken laver i jeres hoveder.

1. Aktiv lytning foregår tit i musiktimerne, hvor en del af 
musikundervisningen handler om at analysere mu-
sikken på forskellige måder. Aktiv lytning er anstren-
gende - tankerne kan let myldre ud til andre emner - 
og man må tage hensyn til dette ved at vælge korte 
stykker musik eller uddrag af numre.

2. Lydtapetet kender vi nok alle: Vi kommer trætte 
hjem fra skole eller arbejde, tænder for radioen el-
ler en anden afspiller. Vi hører måske noget af det 
første nummer, men hurtigt - måske allerede efter 
20 sekunder - er vores opmærksomhed ved køle-
skabet, kæledyret, lektierne osv. Lydtapetet kører 
videre og er med til at skabe en stemning, vi kan 
lide. Ellers skifter vi musik.

3. At lytte associerende betyder, at forsøge at skabe 
billeder, mens man lytter. Måske handler det mest 
om at prøve at tømme hovedet for tanker, så musik-
ken kan skabe associationerne. Det er en god ide at 
slappe af og lukke øjnene for at give tankerne gode, 
frie betingelser.

4. Lytning til koncert er ikke kun lytning, men også en 
oplevelse for synet og andre sanser og noget, man 
oplever i fællesskab fx sammen med sin klasse.

Tal med eleverne om de forskellige måder at lytte til 
musik på. Kender de dem alle sammen?

FORSKELLIGE MÅDER AT LYTTE PÅ

MUSIKKEN 
Maurice Ravel: Ma mère l’Oye

Indspillet af Ensemble Storstrøm
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Fotos: Unsplash.com
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1. Lyt med klassen til fx starten af musikken til kapitel 1 
og derefter kapitel 4.

2. I kan vælge at lytte, mens I sidder på jeres pladser, I 
kan sidde i en rundkreds på gulvet, eller I kan ligge 
på gulvet, evt. på måtter, og lytte.

3. Første gang lytter I ‘uden mål’, dvs. du har ikke givet 
eleverne et emne, som de skal tænke på i forhold til 
musikken. 
Spørg fx: Når du lukker øjnene og lytter til musikken, 
hvad får det dig så til at tænke på? Hvilke billeder 
ser du for dig? Giver det dig en særlig fornemmelse 
i kroppen?

4. Anden gang beder du eleverne om at finde nogle 
billeder eller hente en historie i musikken. Hvis I har 
lyttet associerende før, har I måske jeres egen måde 
at gøre det på. Det er fint. 
Tal efter anden lytning om, hvilke historier eller bille-
der eleverne fik. Lad dem gøre det i makkerpar. Hvis 
I gør det i hele klassen, vil emnerne og billederne 
ofte konvergere mod noget ensartet eller ‘populært’. 
Lad makkerparrene fortælle, hvad de har fortalt 
hinanden, og skriv stikord op på tavlen - evt. i en 
mindmap - så hvert makkerpar kan se, at de er re-
præsenteret på tavlen.

5. På dette tidspunkt vil nogle klasser sprudle af idéer 
til, hvordan en historie kan sættes sammen af de 
elementer, som er på tavlen. Andre klasser vil have 
en mere forsigtig og måske konform tilgang til ‘at 
springe ud i det’. Prøv at støtte klassen ved at vise 
skrivearbejdet: Skriv, mens de får idéer i et worddo-
kument, som bliver vist på tavlen. Brug stor skrift, og 
lav mange afsnit, så teksten bliver overskuelig.

6. På dette sted i processen kan det være, det er nød-
vendigt med en lærerredigering til næste musiktime. 
Vurdér selv.

7. Lyt musikken igennem igen, og lad eleverne mar-
kere, når noget af det, de beskrev, bliver nævnt.

8. Vurder, om I kan dramatisere historien. Nogle histo-

DIGT EN HISTORIE I MUSIKKEN

rier vil egne sig, andre ikke.

9. En anden mulighed er at lave medspil: I aftaler, hvor-
når, på hvad og med hvilken rytme, intensitet osv. 
nogle elever spiller sammen med Ensemble Stor-
strøm. Denne aktivitet skærper virkelig elevernes 
samtidige analyse af musikken, mens de lytter og 
vurderer startsted. Et startsted kunne fx beskrives: 
Dér, hvor fløjten løber helt op i de lyse toner.” eller 
“Dér, hvor harpen er helt alene.” 
Diriger også eleverne, og lad instrumenterne gå på 
skift mellem eleverne.

Fotos: Unsplash.com og freepik.com

Illustration: Simon Væth
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TIL KONTAKTLÆREREN

MUSIKGRUPPE
Ensemble Storstrøm

MUSIKERNE ER
Svend Melbye, fløjte
Som Howie, klarinet
Gunnar Eckhoff, fagot
Mette Franck, harpe
Jakob Westh, klaver
Stéphane Tran Ngoc, violin
Piotr Żelazny, bratsch
Tobias Lautrup, cello

KONCERTEN
Eventyret om ’Lille og Lykkekatten’ består af tre elemen-
ter: Musik, oplæsning og billeder.
Billederne projiceres op på en væg bag musikerne (eller 
på et lærred).
Vær venligst opmærksom på de særlige tekniske ønsker, 
se s. 13 Praktisk info.

Lille og Lykkekatten - med musikken på eventyr er en 
musikalsk opdagelsesrejse.
Sammen med Ensemble Storstrøm bliver eleverne ført 
gennem en fortryllet skov. På vejen følges de med møl-
lerdatteren, Lille, der er gået hjemmefra med sin kat. 
Det bliver en eventyrlig rejse til Kina, hvor et stort, fælt 
søuhyre lurer i vandskorpen, og den kinesiske kejser-
inde græder diamanter, fordi hun har fået sin datter 
tilbage.

UNDERVISNINGSMATERIALET
Materialet er til musik i indskolingen.
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til de 
involverede musik- og klasselærere.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse 
til Ensemble Storstrøm, kontaktinfo s. 13.

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten.

Med venlig hilsen
LMS og Ensemble Storstrøm

HENT FRA WWW.LMS.DK
Undervisningsmaterialet downloades som pdf-fil 
fra LMS’ hjemmeside www.lms.dk

EN GOD KONCERT
Eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis 
de er forberedt og sidder klar, når koncerten 
starter. Snak også med dem om, hvad det vil 
sige at være til koncert. 
Som lærer bidrager man bedst ved ikke at tysse, 
men i stedet sætte sig blandt eleverne og dele 
oplevelsen med dem.

Foto: Julia Severinsen
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

i
Målgruppe: Indskoling

Medvirkende: 8 musikere + 1 regissør

Antal elever: 60

Koncertlængde: 40 min.

Opstillingstid: 3 timer

Nedtagningstid: 1 ½ time

Lokale:  Teatersal, evt. gymnastiksal eller aula - salen skal kunne lukkes  
 af og være uforstyrret.

Mørklægning: Ja, mørklægning er nødvendig.

Scene: De 8 musikere sidder på gulvet på 8 x 4 m foran en - gerne  
 ensfarvet - ubrudt væg. Vi medbringer lærred som backup.

Publikum: Placeres på gulvet i en halvcirkel foran musikerne med  
 mindst 2 meters afstand.

Strøm: Mindst 2 stk. 230V strømudtag

Øvrig teknik: Højst 10-11 meter fra væggen bag musikerne skal der være  
 plads til vores projektor samt et lille bord til regissøren, når han  
 skal styre lys og billeder.

Forplejning: Vand, kaffe/te, evt. lidt brød og frugt - 9 personer

HUSK AT EVALUERE
Skolernes evaluering af koncerterne og undervisningsmaterialet er vigtig for LMS’ videre-
udvikling af skolekoncertordningen, så derfor opfordrer vi jer til at evaluere efter hver kon-
cert. Det foregår elektronisk via nettet og tager kun få minutter. Evalueringsskemaet findes 
i skolens koncertplan på www.lms.dk. Brug skolens login for at komme til koncertplanen. 
Bemærk, at evalueringsskemaet kun kan udfyldes én gang pr. koncert.
I koncertplanen vil I også kunne se musikernes evalueringer af mødet med jeres elever, 
ligesom musikerne vil kunne se jeres. 

Nina Ulf Jørgensen,  
B&U-producent
Mobil: 2122 8220
E-mail: bu@ensemblet.dk

KONTAKTPERSON

OPSTILLING TIL KONCERTEN:
Lærred/bagvæg

Ensemblet

Regissør

8 x 4 m

10-12 m fra bagvægProjektører

Lænestol

10-12 m

Børn Børn

Fotograf: Ingrid Riis
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