Tarzan Mama Mia
Aktivitet lavet af: Heine Juul Warming
"Tarzan Mama Mia" er en sang, der er skrevet og sunget af Kim Larsen. Han opkaldte sangen efter
en film, som hans gode ven og følgesvend Erik Clausen instruerede. Filmen handler om en pige,
der bor i en lille lejlighed med sin far. En dag vinder hun en pony i et lotteri, og den får så lov til at
bo sammen med dem på 2. sal. Sangen handler om, at man i drømme kan klare alt, bare man er
sammen.

Spillestemmer
• Under "Spillestemmer" finder du fire forskellige spillestemmer. Stemmerne er af varierende
sværhedsgrad, hvilket der kan tages højde for, når grupperne skal fordeles. Stemmerne kan spilles
på alle melodiinstrumenter, alt efter hvad I har til rådighed. Det anbefales dog at benytte klaverer,
keyboards og stavspil som fx xylofon eller marimba.
• Du kan vælge at indstudere spillestemmerne til hhv. "intro" og "2. halvdel af vers" således, at
eleven skal bruge flere fingre (på klaver) eller to køller (på stavspil), hvilket kan gøre, at de spilles
mere præcist.

Øvelse
• Lyt til sangen i klassen. Læg mærke til, hvor mange små melodistykker der er undervejs.
• Lyt til dele af sangen en gang til. I må gerne pause sangen undervejs og gå lidt frem eller tilbage i
musikken for at lytte til de enkelte melodier.
• Syng sangen igennem med jeres lærer, så I kan den rigtigt godt. I omkvædet er der to stemmer –
del jer evt. op så I kan synge tostemmigt. Ellers vælg kun den øverste stemme.
• Fordel klassen i fire grupper. Hver gruppe får et melodistykke, som skal spilles i løbet af sangen.
Hver gruppe får også nogle instrumenter, der kan spille toner.
• Lad jeres lærer vise jer, hvordan I skal spille på instrumenterne.
• Øv jer sammen på jeres melodi i gruppen, og sørg for at hjælpe hinanden. Hvis ikke alle har et
instrument, må I skiftes undervejs. Husk at der godt kan være flere, der spiller på ét klaver eller
keyboard.
• Vis jeres melodi for resten af klassen én gruppe ad gangen, når alle er klar.
• Arbejd sammen i klassen med at prøve at spille med til sangen. Jeres lærer hjælper med, hvornår
de forskellige melodier skal starte og stoppe.
• Syng med på sangen imens I spiller. I kan nøjes med at synge, når I ikke spiller på jeres
instrument.

Redaktion: Nicolai de Thurah Wulff og Anders Medum Groth.
Skolernes Sangdag 2019 - ISBN 978-87-7178-084-0- Copyright © Dansk Sang, 2019.

