
En dag på Aarhus Musikskole fra ca. kl. 9-12.
En dag der åbner op for alle sanser, fantasi og leg

gennem et musikeksperimentarie, baseret på en fælles mission.
Vi skal hjælpe to børn der er blevet væk.

Vi skaber et lydspor til en fortælling
Flaskeposttilfremtiden.dk

MUSIK-EKSPERIMENTARIE

Vi synger, spiller og danser til 
folkesange - og musik, 
samt til klassiske værker.
Der indgår både sange i ken-
der og populære folkesange 
fra resten af verden. 

De instrumenter vi spiller på 
er fra hele kloden, udvalgt 
med fokus på, at de er nem-
me 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 personi -
veret og har hver deres lyde, 
sange og musik.

Fortællingen handler om hvor-
dan man hjælper og støtter 
hinanden - også når livet er 
svært.

ET FORLØB I 3 DELE
3 x ca. 50 min. 

Del 1 
Vi forstår og hjælper
Vi samler en  askepost op og un-
dersøger hvordan vi kan hjælpe.

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  nder en ny vej sammen
Sammen møder vi det ukendte



Interaktivt eksperimentarie i 3 dele

Del 1

Del 3

Del 2

1) Vi undersøger brevet
 i  askeposten.

2) Vi genkender og forstår.

3) Så lader vi bølgerne tage 
 asken med, 
til de to børn som vi ved, 
er fanget i mørket et sted. 

1) Vi oplever hvordan vores 
 askepost hjælper.
2) Vi sejler sammen med de 
to børn igennem en række 
udfordringer.

1) Vi hjælper de to børn til  
mod,  kraft og håb, så de kan 
kæmpe sig tilbage til livet. 

2) Vi fejrer, at de når frem til et 
nyt hjem, En ny begyndelse. 
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Vi modtager et råb om hjælp og forsøger at  nde ud 
af hvor de to børn er og hvordan vi kan hjælpe.

Indhold: Vi lytter, Vi ser, Vi arbejder med at forstå brevet
     Vi kalder med østrigsk bjergråb m.m.

Vi svarer de to børn ved at skabe vores 
egen  askepost til dem. Vores hjælp!

Indhold: Vi lægger energi med rytme, klap, 
    navnesang og sangen: Dybet i dit øje
   + Vi tegner fælles  askepost brev 
   Vi lægger brevet i den magiske  aske.

Vi sender vores  askepost afsted.

Indhold: Lille vind - lille bølge
Kraftig vind - kraftig bølge 
Bølgekædedans og sang
inspireret af arabisk kædedans.

Del 1
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Vi oplever det sted de to børn er og hører 
om hvordan pigen sendte  askeposten med 
råbet om hjælp afsted.
Vi ser, at de fatslåste og handlingslammede 

Indhold: Vi arbejder med lyd kulde 

1) Pigen  bygger en  båd af vores  budskab.
Hun hopper ombord, men drengen er blevet 
fanget af opgivelsen.

2) Hun får drengen slæbt ombord i sidste 
øjeblikfør isen smelter.

Indhold: Lyden af opgivelsen, varme tårer og regn. 

Hun husker huset, hvor de boede.

Indhold: Jeg havde engang en båd.

Skibet med de to børn bevæger sig henover 
bølgerne.

Indhold: Havlyd og havets melodi

Del 2
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Vores  askepost viser sig på havet

Indhold: Bølgen tager  asken med

Pigen samler vores  askepost op

Indhold: Hun hører alt det vi har lagt i  asken...



Børnene støder mod et klippe
fremspring på Uromania. 
Klippeøen hvor Smerte, Uro og Bange bor.

Indhold: Vi spiller på tommeltotklaver, vindrør 
etc. til Bjørnen sover og komponerer sammen et 
uhyggeligt værk.

Børnene driver i land ved Fantropia 
Drømmenes ø. Vi møder Dagdrømme, 
Grådighed, Jalousi og Misundelse.

Indhold: Musikleg med kattebolde og rasle-
æg til egyptisk sang og iransk kanon + 
Spil på ”drømme”instrumenter.

Børnene synker ned i havets 
mørke Tomhed. De opsluges af 
Skammen , som forvandler sig til 
Skyld, men så vågner Sorgen og 
hun hjælper dem op fra mørket.

Indhold: 
Islandsk vuggevise og spil på mund-
harmonikaer, sten og rasleæg til 
Griegs ´Åses død’.
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Børnene lander i en mose på den Spirende Oase. Stedet hvor de 
mærker Håb, men også Tvivl. Tilsidst bygger glæden en bro til...

Indhold: Vi spiller på blok øjtehoveder, perc.frøer,  rainsticks til tyrkisk folkevise.

...Mulighedernes Mødested, som kommer dem i møde,
  -  og de to børn får et nyt hjem.

Indhold: Spil på klokker, klokkespil og tamboriner til Debussys ’Re-
verie’. Vi fejrer den nye begyndelse med kædedans til verdensmu-
sik medley.

Del 3
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Børnene spyttes op på Grænselandet. 
Stedet for Vrede, had, hævn og Vilje.

Indhold: Vi spiller på sten, tromme, tramper og råber.



Læringsmål

Eksperimentariet tager udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf

Med særligt fokus på læringsmål inden for dansk, musik, samt forudsætninger for alsidig udvikling og trivsel.

Vi træner at kunne løse en opgave i fællesskab, herunder at kunne:
sende til og modtage fra hinanden
vise noget for andre
give plads til hinanden 
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Fremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig i tale, lyd og billede i nære og vel-
kendte situationer.

Fortolkning: 
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samta-
le om litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation: 
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og 
relationer i nære hverdagssituationer.

DANSK

Efter eksperimentariet kan I arbejde videre med fortællingen med afsæt i hjemmesiden: 

www. askeposttilfremtiden.dk
Vi foreslår, at I enten går i dybden med de enkelte øer og de følelser der er tilknyttet dertil, 
eller åbner for en samtale på klassen omkring at spørge om hjælp, tage imod hjælp og give hjælp.

Musikalsk skaben: 
Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.

Musikudøvelse: 
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
fra forskellige steder i verden.

Musikforståelse: 
Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.

Elevens mulighed for at lære sammen med andre.

Elevens mulighed for at lære på forskellige måder.

Elevens lyst til at lære mere.

ALSIDIG 
UDVIKLING

MUSIK


