Er du dus med himlens fugle

!

Vi skal tilbage til 1958 og blive dus med en gammel dansk evergreen som
dine forældre og især bedsteforældre helt sikkert kan synge med på.

En glad og syngende vagabond
Er du dus med himlens fugle stammer fra spillefilmen Vagabonderne på Bakkegården
fra 1958. Poul Reichardt spiller vagabonden Martin, som møder to tjenestepiger
på en gård, som han tilfældigvis kommer ind på efter jagten på en hund, der har
snuppet hans hat. Han har en hyggelig samtale med tjenestepigerne, og da han går,
begynder han at synge sangen Er du dus med himlens fugle. Han fortsætter ud ad
landevejen, mens han synger sangen om naturen.

Øvelse 1 – lær sangen at kende
• Se klippet i videoen, og lyt til sangen i klassen.
• Tal i klassen om følgende:
•	Hvad er en vagabond?
•	Hvilket forhold har vagabonden Martin til naturen i denne film?
•	Hvad kunne man ellers opleve og sætte pris på, hvis man var vagabond tror I?
•	Prøv at lytte til sangen igen mens I klapper i sangens puls. Diskuter efterfølgende
i klassen hvordan tempoet udvikler sig i sangen.

Øvelse 2 – hvad handler sangen om?
• Læs sangteksten sammen i klassen og undersøg:
•	Hvilke dyr og ting fra naturen bliver der sunget om? Gå sammen i små grupper
og sæt streg under ordene i sangteksten.
•	Find i jeres grupper eksempler på, hvordan dyrene og tingene fra naturen ser
ud. I kan bruge sangteksten, billeder fra nettet eller skolens udstoppede dyr.
•	Find ord eller udtryk i sangteksten, som I enten ikke kender eller ikke er almindelige i dag.
•	Find i fællesskab i klassen ud af hvad disse betyder. Hvad betyder det fx "at
være dus med"? Og hvad betyder mon "en bly forglemmigej"?

Overvej, om I i klassen en dag kan besøge det lokale plejehjem og synge
Er du dus med himlens fugle sammen med de ældre.
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