With A Little Help From My Friends

!

Alt skal nok gå, når bare du har dine venner. Sådan lød det i sangen fra
The Beatles, og mange har siden sunget det på deres egen måde. Lyt til
forskellige udgaver og syng selv sangen i klassen.

Blandt gode venner
Der er intet, som at være sammen med sine bedste venner. Bare man har sine gode
venner, så er alt godt og rart, og det hele skal nok gå. Det er måske det, som sangen
With a little help from my friends handler om. Sangen stammer fra det legendariske
album af The Beatles, som hedder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. The Beatles bestod af de fire bandmedlemmer John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr og
George Harrison.
Sangen blev oprindeligt sunget af trommeslageren i The Beatles, Ringo Starr. Men
med tiden er sangen blevet en klassiker, og mange andre sangere har lavet deres
egne udgaver af sangen. Flere af disse udgaver er også blevet kendte. I klassen kan
I prøve at lytte til nogle forskellige udgaver og høre, hvordan de er forskellige. Og
bagefter kan I selv synge sangen, hvor I skal prøve at synge til hinanden i to hold.

Øvelse – syng sangen
• Lyt sammen i klassen til sangen, hvor DR Børnekoret synger den.
• Syng nu selv sangen i klassen uden andenstemmen.
•	Del klassen op i to hold og syng sangen som vekselsang: I verset skiftes holdene
til at synge én frase hver. I omkvædet synger alle. Forestil dig, at du står og synger til dine bedste venner, som står på den anden side.
• Prøv at bytte, så det andet hold starter, og syng sangen igen.
•	Tal i klassen om, hvordan I kan få sangen til at lyde endnu bedre. Vil I fx lave forskelle i dynamik (synge kraftigt eller svagt)? Eller vil I give sangen et særligt udtryk
(fx glad, trist, "rocket", pænt eller noget andet)? Hvordan kan I så gøre det? Prøv
at arbejde med det, I taler om.
• Lær nu sangen med andenstemmen fra noden og videoen.
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