Flaskepost til fremtiden - til modtageklasser

Beskrivelse
En dag på Aarhus Musikskole, der åbner op for alle sanser, fantasi og leg gennem et musik-eksperimentarie,
baseret på en fælles mission.
Vi skal hjælpe to børn, der er blevet væk. Det starter sådan her:
En flaskepost er fundet.
Et råb om hjælp. Vil I hjælpe?
Sammen skaber vi en poetisk fortælling om at blive væk.
Men også en fortælling om at bede om hjælp og give hjælp
og sammen sejle mod en ny begyndelse.
Workshoppen kan laves med klassetrinnene MO0, MOA, MOB. Form og indhold tilpasses aldersgruppen og
mågruppen.
Fortællingen er visult understøttet og herved uafhængig af dansk sprogkundskab, men samtidigt sprogligt
stimulerende.
Se fortællingen på: www.flaskeposttilfremtiden.dk
Aktiviteter
MUSIK-EKSPERIMENTARIET
Vi synger, spiller og danser til folkesange - og musik, samt til klassiske værker.
Der indgår både sange i kender og populære folkesange fra resten af verden.
De instrumenter vi spiller på er fra hele kloden, udvalgt med fokus på, at de er nemme at få til at lyde godt og at
de understøtter stemning og fortælling.
Rundkredsen er afsæt for samskabelsen af den fælles musik-teater forestilling.
DEN RØDE TRÅD

Vi arbejder med en magisk fortælling om to børn, der er blevet væk og som har brug for vores hjælp.
Vores fælles mission er at hjælpe de to børn.
På rejsen møder vi forskellige udfordringer, som vi hjælpes ad med at løse.
Hver udfordring er personifiveret og har hver deres lyde, sange og musik.
Fortællingen handler om hvordan man hjælper og støtter hinanden - også når livet er svært.
Vi samler en flaskepost op og undersøger hvordan vi kan hjælpe.
Del 1: Vi forstår og hjælper
Del 2: Vi støtter og bakker op. Vi ser hvordan vores hjælp bliver modtaget og støtter de to børn i at komme
videre.
Del 3: Vi finder en ny vej sammenSammen møder vi det ukendte
Forberedelse
Se trailer på www.flaskeposttilfremtiden.dk
Efterbehandling
Arbejd med fortællingen på baggrund af materiale på www.flaskeposttilfremtiden.dk

Formål
Vi træner at kunne løse en opgave i fællesskab, herunder at kunne:
sende til og modtage fra hinanden
fremvis for andre
give plads til hinanden
Modtageklasseeleverne:
oplever at være samskabende i en musikalsk aktivitet
at udtrykke sig gennem dans og musik fra hele verden og mange forskellige musikalske genrer og
stilarter. Måske også musik fra deres eget hjemland.
De både lytter og spiller på mange forskellige instrumenter og skaber stemningsmusik til forskellige dele
af fortællingen.
at eleverne får kendskab til musikskolens tilbud, herunder verdensmusik-klubben Muziba
Sted
Aarhus Musikskole
Vester Allé 3
8000 Aarhus C

Officersbygningen, Indgang C - Vi tager imod jer.

Undervisningsmateriale

Efter jeres eksperimentarie på Aarhus Musikskole kan I arbejde videre hjemme med afsæt i hjemmesiden:
www.flaskeposttilfremtiden.dk
www.flaskeposttilfremtiden.dk

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Bestil en dag hos Gunnild Bak de Ridder:
gbs@aarhus.dk
Tlf.nr. 21379481

Praktisk information
Udbyder
Aarhus Musikskole

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
Modtageklasser
Periode
Hele året
Varighed
3 timer
Dette forløb er gratis
Dette er en del af Kultur og Borgerservices tilbud, der introducerer elever i modtageklasser til fritids- og
kulturlivet i Aarhus.
Se de øvrige tilbud her:
MO0 (6 år)
MOA (7-9 år)
MOB (10-12 år)

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Fag
Dansk
Musik
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter
Vi har vores dejlige musikrum og koncert-sal at boltre os i og så har vi rum til pause, spisning, jakker,
tasker etc.

Kontakt udbyder
Aarhus Musikskole
Vester Allé 3
8000 Aarhus C

Tlf. 21 37 94 81

