Buster
Hvem er Buster egentlig?
Busters verden er en børneserie og film fra 1984. Bjarne Reuter har skrevet
manuskriptet, der er baseret på hans børnebog af samme navn.
Hovedpersonen i filmen er Buster Oregon Mortensen, og vi kommer helt tæt
på hans verden med skole, tanker, trylleri og drømme.
Titelsangen Buster er skrevet af Nanna Lüders og blev hendes store
gennembrud. I sangen hører vi om morgenstunden, hvor Buster strækker
sin krop og går en ny dag i møde. Dagen beskrives som lys og dejlig med
kvidrende fugle, og nattens trolde er forsvundet.
Buster har store planer for fremtiden, hvor han drømmer om at blive en stor
og mægtig mand, som hele verden vil hylde.
Busters hverdag er ikke altid lige nem. Han løser ofte problemerne ved at
bruge sin fantasi og sin evne til at lave tryllerier.
Øvelse 1 – Læs teksten, og tal om den
• Læs sangteksten højt for hinanden
•	Beskriv Buster ud fra det, I får at vide om
ham i sangen.
•	Tal om, hvorfor mon Buster vil være
tryllekunstner.
• Tal om, hvor Buster drømmer sig hen.
•	Fortæl, om I selv har prøvet at
drømme jer et andet sted hen.
•	Fortæl, om du kan noget, andre ikke
kan – ligesom Buster.
Øvelse 2 – Syng sangen
•	Hav sangteksten parat, og syng sammen
med videoen de første par gange.
Øvelse 3 – Find formen på sangen
• Print node og tekst ud, så I kan se, hvordan formen er.
•	Find vers, omkvæd og C-stykke. C-stykket er noget nyt, der kommer i
sangen, men som ikke er omkvæd eller vers.
• Skriv jeres løsning på noden.
•	Tal om, hvad det er, der gør, at en sang bliver til et hit. Har det noget med
formen at gøre?
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