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Én for Alle – Alle for Én
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Palle spiller 

guitar 

Mathias 

spiller tromme 

og vibrafon 

Sille spiller 

ukulele og 

guitar 
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Her kan du se de instrumenter de 3 

Musikterer spiller på: 

Vibrafon 

Ukulele 

Trommer 

Guitar 
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Kan du læse noder eller spille et 

instrument?  

 

Skriv og tegn her, hvad du kan spille på: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Christian Als 
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Hvad er det for noget musik I skal høre?  

Klassikere – tidløse hits 

De Tre Musikterer spiller musik og sange fra gamle, 

kendte operaer, balletter og koncerter. Mange af sangene 

er derfor over 100 år gamle og skrevet af komponister fra 

en anden tid. En sang eller melodi er en klassiker, når 

den kan leve videre og høres af nye generationer og i 

mange forskellige lande. Du kender det godt, når en 

sangskriver har lavet et hit, som alle pludselig hører 

igen og igen. Men forestil dig så, at det samme hit også 

bliver hørt om 100 eller 200 år! Det er sådan nogle 

holdbare hits, I skal høre til koncerten.  

Melodierne og sangene fortæller historier og formidler 

følelser, som vi alle forstår, næsten uanset hvilken tid 

og hvilket land, vi lever i.  

 

Klassisk musik – forskellige genrer 

Begrebet klassisk musik er navnet på en bestemt slags 

musik, ligesom jazz, rock, pop og verdensmusik henviser 

til forskellige slags musik – man siger forskellige 

genrer. 

Til gengæld kan det være spændende at blande en nyere 

musik-stil med en ældre, så opstår der ofte nye og 

spændende udtryk. De Tre Musikterer blander eksempelvis 

de gamle klassikere fra den klassiske musik med jazz, som 

er en nyere, og meget anderledes slags musik – en anden 

musikgenre end klassisk. 

 

Måske kan I lytte til forskellige musikeksempler på 

Youtube og tale om, hvilke genrer det er? 
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Hvilke klassikere skal I høre til koncerten? 

Til koncerten skal I høre klassikere fra både operaer, 

balletter og orkester. Her er tre eksempler: 

 Fra operaens verden skal I høre musik fra Carmen.  

 Fra ballettens verden skal I høre musik fra Svanesøen.  

 Fra orkesterets verden skal I høre stykket Boléro.  

 

Opgave:  

Kan du sætte en streg fra hver titel til det billede, 

der passer til? 

 

                   

 

Til koncerten har vi hverken et symfoniorkester, dansere 

eller operasangere. Så De Tre Musikterer får brug for at 

I hjælper med at synge, lave rytmer og dansetrin – bare 

rolig de skal nok vise jer, hvad I skal.  

Derfor må I meget gerne øve jer inden koncerten. I får 

lige et lynkursus i rytmer her: 
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Lynkursus i rytmer        

 

 

 

Dasetrinnet skal vi bruge til Carmen,som danser flamingo. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                       

 

 

Man bruger normalt noder til at ”læse” musik. Dvs. se på 

nogle særlige tegn, og ud fra dem forstå hvad man skal spille 

for nogle toner på sit instrument. Det tager tid at lære at 

læse noder, ligesom det tager tid at lære at læse bogstaver.  

En hurtig og nem måde at lære nogle rytmer på, er ved at 

bruge det system der er vist nedenfor.  

Du kan se et billede af to figurer, med en tegning af et dyr 

ovenover. Disse figurer symboliserer en rytme, som du kan 

høre, når du siger dyrets navn. Det første symbol er en 

streg, med en tegning af en orm ovenover. Den rytme stregen 

symboliserer, kan altså findes ved at sige dyrets navn: 

”orm”.  

Den anden figur har en anden rytme, men kan også findes ved 

at sige dyrets navn, ”ha-re”.  

Prøv at lave jeres egen melodi, ved brug af disse symboler. 

Hvis du sætter dem i række efter hinanden har du pludselig 

din egen rytme!  
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Boléro er komponeret af Maurice Ravel, som levede i 

Frankrig for 100 år siden. Her kan I lytte til musikken 

som den lyder, når den spilles af et helt 

symfoniorkester. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ  

Opgave:  

1. Skriv eller tegn de rytmer, der er i melodien 

2. Tegn hvad du synes musikken handler om  

 

Noder: 

 

 

 

 

 

Tegning: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ


9 
 

 

 

De Tre Musikterer  

De Tre Musikterer præsenterer en sjov og let tilgængelig 

“Klassisk møder Jazz”- koncert. Trioen spiller til 

sanserne og blander det bedste fra den klassiske musiks 

dybde og gode melodier med jazzens mere improviserede og 

legende tilgang til musikken. Der venter altså en 

musikoplevelse fyldt med marimba, ukulele, elguitar og 

klokkespil, hvor børnene kan spille og synge sammen med 

topmusikere fra Det Kongelige Kapel og den danske 

jazzscene. Trioen har spillet for fulde huse i Operaens 

foyer, og der venter med garanti en unik og melodiøs 

musikoplevelse for både børn og voksne!  

 

Om de medvirkende musikere: 

Sille Grønberg og Palle Windfeldt er to af landets mest 

rutinerede musikere i koncerter for børn. Parret spillede 

blandt andet med i børnejazzorkestret Djanzz og har siden 

spillet som duo og de er komponisterne bag musikken til 

det populære børneprogram ”Rosa fra Rouladegade”. Mathias 

Friis-Hansen er ansat som percussionist i Det Kongelige 

Kapel og i Athelas Sinfonietta. Han har komponeret musik 

til 3 forestillinger og er hyppigt brugt orkestersolist.  
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Musik: Pjotr Ilitj Tjajkovskij, Maurice Ravel, Johannes 

Brahms, Georges Bizet, Béla Bartók, mm. 


