Bulderbassen Bent
I denne sang er der masser af spræl og godt humør, når vi skal høre om Bulderbassen
Bent, der er ret vild med Bonnie. Men ikke nok med det – vi skal også synge kanon imens.
Syng kanon
I Bulderbassen Bent skal I synge kanon. Det betyder, at I skal være delt ind i
flere grupper, der skal synge den samme sang, men starte på forskellige tidspunkter. På den måde kommer I faktisk til at synge flerstemmigt. Når man
synger kanon, er det vigtigt, at man kan holde fast i sin egen stemme og ikke
blive ”hylet ud af den”. Derfor skal man starte med at kende sangen rigtig godt,
før man deler sig op i grupper. Det er også vigtigt, at man ikke kommer til at
råbe for at overdøve de andre grupper – det er der nemlig ikke meget musik i.
Øvelse 1 – Lær sangen at kende
•	Lyt til sangen i videoen, og syng med når I kan den. Syng i første omgang
ikke kanon.
• Syng nu sangen i kanon, når I har lært melodien godt at kende.
• Sæt bevægelser på som i videoen
Bogstavrim
Bogstavrim betyder, at mange ord i en sætning starter med det samme bogstav – som fx ”Bulderbassen Bent råbte Bonnie tag og vent på mig”. Halfdan
Rasmussen har også lavet mange kendte bogstavrim til børn.
Øvelse 2 – Bogstavrim
• Talsammen i grupper om I kender (eller kan finde på) andre sjove bogstavrim?
• Lav sammen en ny 1. linje til sangen, hvor I bogstavrimer på et andet bogstav?
En bulderbasse
Bent er en rigtig bulderbasse. Men hvad er en bulderbasse egentlig? Og
hvordan ser sådan en ud? Det kan der være mange forskellige bud på. Og nu
skal du finde dit eget bud.
Øvelse 3 – Jeres egne bulderbasser
• Tegn en bulderbasse og skriv 3-5 tillægsord om sådan en uden at snakke
sammen i klassen.
• Vis jeres tegninger til hinanden i klassen eller i mindre grupper.
• Tal sammen om ligheder og forskelle på tegningerne og jeres tillægsord.
Ligner de hinanden, eller er jeres bulderbasser helt forskellige?
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