Andersen, Andersen
Aktivitet lavet af: Karen Johansen
Syng en sang om H.C. Andersen, og skab eventyrlige lydcollager.

Øvelse
• Lær at synge sangen 'Andersen, Andersen' i klassen. Omkvædet skal I øve jer på, så I kan synge det
udenad.
• Find alle de eventyr, som der er beskrevet i versene. Der er seks eventyr i alt, og de er selvfølgelig alle
skrevet af H.C. Andersen.
• Tal sammen i klassen om de eventyr, I har fundet. Hvad er det, de handler om? Hvad sker der i dem?
• Tal om: Hvad er en lydcollage? Hvordan kan man lave en lydcollage til en historie?
• Del klassen i seks grupper. Hver gruppe skal nu have et af de seks eventyr, som de skal lave en lydcollage
til. Skriv eventyrene på sedler, og lad hver gruppe trække. Husk at det er hemmeligt, hvad I trækker –
resten af klassen skal nemlig gætte det.
• Hver gruppe skal nu lave en lydcollage til deres eventyr. Hvert barn i gruppen vælger et instrument, og så
går hver gruppe ud og øver deres lydcollage i 5-10 min.
• Gå tilbage i klassen, og lad hver gruppe spille deres lydcollage en ad gangen. De andre i klassen skal
gætte, hvilket eventyr, de spiller. Inden hver optræden kan I synge omkvædet til 'Andersen, Andersen'. Og
efter hver optræden får gruppen lov til at fortælle om, hvorfor de brugte de lyde og instrumenter.

Forslag til instrumenter
- Alle slags percussioninstrumenter
- Xylofoner og klokkespil
- Trommer
- Dixonklokker
- Boomwhackers
- Fløjter
- Baljer
- Bjælder
- Chimes
- Regnstok
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Idéer til lydcollager
Prinsessen på ærten
- En uvejrsaften med regn og torden
- Én der banker på døren
- Fodtrin
- Madrasser, der lægges oven på hinanden, og en ært der placeres til sidst.
- En der ømmer sig
Nattergalen
- Kinesisk musik (fx pentaton skala: C-D-E-G-A, eller de sorte tangenter på et klaver)
- Stille aften i en smuk have
- En nattergal der synger
- Mange mennesker der taler beundrende på samme tid
- Hoffet der løber op og ned af trapper
- Døden
Tommelise
- Sommer – en mark, hvor kornet gror og blomsterne blomstrer.
- Vand
- En hæslig skrubtudse
- En der græder
- Forskellige dyr – sommerfugl, oldenborre, markmus, muldvarp, fugle
- Vinter med isnende kulde
- Prins og bryllup
Klodshans
- To brødre der rider roligt af sted
- Klodshans der kommer ridende efter dem på gedebukken
- Tre ting der bliver fundet – en træsko, mudder, krage
- Menneskemængde der snakker
- "Dur ikke – væk"
- Bryllup
Svinedrengen
- Sommerhave med blomstrende rosentræ og nattergal
- Hofdamer der klapper i hænderne
- Spilledåsemusik
- Svinesti
- Bjældeklang: "Ach du lieber Augistin, alles ist væk, væk, væk!"
- ti kys
Kejserens nye klæder
- Kejserlig musik
- Mange mennesker og folk i byen
- Nat hvor skrædderne arbejder
- Kejseren i procession og folket jubler
- "Men han har jo ikke noget tøj på"
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