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Opgave

1

Pladecover

Bandet har valgt at
udgive det første album på
vinyl. Det er naturligvis vigtigt,
at forsiden bliver et kunstværk, der
udtrykker præcis hvem jeres band
er, og samtidig giver så mange
som muligt lyst til at lytte til musikken.
Læs hele opgaven igennem, inden I går i
gang.

I skal lave et pladecover til bandets første album, og fremlægge det for de andre hold. I må selv vælge, om I vil bruge programmet CANVA på jeres tablet
(brug skabelonen ’Invitation’), eller om I vil tegne i hånden. I finder materialer
(LP-covers m.m.) i Værkstedet. Hvis I vælger at bruge CANVA, så henvend jer
til jeres museumsvært.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Billedanalyse

Ud fra billedanalyse skal I forklare,
hvorfor jeres pladecover ser ud
som det gør. I skal komme ind på:
Symbolsprog
Farver
Komposition
I skal kunne anvende fagord fra
billedanalyse, som f.eks. primærfarver, sekundærfarver, motiv, farvesymbolik, det gyldne snit, osv.
Velvet Undergrounds cover fra 1967 er gået over i historien som et af de
mest ikoniske. Coveret er designet af pop art-kunstneren Andy Warhol,
som var en af datidens mest betydningsfulde kunstnere.
Hvad er der så specielt ved coveret? For det første har det kunstnerens
signatur på. Dette er ret usædvanligt, men har nok at gøre med, at Andy
Warhol var meget mere kendt end Velvet Underground. Hans navn er en
blåstempling af musikken.
For det andet er symbolsproget meget provokerende: Bananen er fallisk
(ordet “fallos” er græsk og betegner noget, der er formet som de mandlige
kønsdele) - næsten som en fuckfinger.
Ser man på farvecirklen, kan man se, at farven gul er en af de inderste farver i cirklen. Det vil sige, at det er en primærfarve. Primærfarver er farver,
der kalder på opmærksomhed. De bruges ofte i supermarkedsreklamer for
at skabe blikfang. Her får den gule farve bananen til at træde ekstra tydeligt
frem.
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Farvecirklen har de tre primærfarver inderst, dernæst de tre sekundærfarver, og
uden om tertiærfarverne. De varme farver er til højre, og de kolde farver er til venstre.

Bananen er placeret i højre side af billedet. Toppen af den sidder i det, der
kaldes “det gyldne snit”. Det gyldne snit er ca. ⅔ inde i billedet.

Det gyldne snit handler om at opdele billeder i linjer, som opleves rart at se på. Dette
rektangel er et gyldent rektangel, dvs. et rektangel, hvor forholdet mellem siderne
er gyldne forhold. Punktet C deler linjen AB i det gyldne snit, ligesom E deler AD, og
G deler DF i det gyldne snit.
UPCOMING
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Krav #2

Identitet

Et pladecover skal sige noget om hvad det er, der er inden i. Det betyder, at
man helst skal kunne se ud fra coveret, hvilken genre af musik jeres band
hører til.
Beskriv hvordan I mener, at jeres valg af symbolsprog og farver passer til jeres
musikgenre.
Krav #3

Format

Jeres band er helt nyt, men alligevel har I valgt at bruge en gammel teknologi til jeres første udgivelse, nemlig vinylpladen. Find afspiller-quizzen i udstillingstemaet, der hedder “Rotation”, og prøv om I kan høre forskel på de
forskellige formater. Find ud af hvad I får ud af at udgive på vinyl i stedet for
at lægge musikken på internettet som lydfiler. Passer vinylen overhovedet
til jeres band, eller vil det være bedre for jer at udgive jeres musik på diverse
streamingtjenester?

UPCOMING
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Lav en plakat

Bandet har
fået booket sin første
koncert. Nu skal I bare være
sikre på, at folk også hører om
den! Lav en plakat, der reklamerer for bandets første optræden.
Men jeres plakat skal ikke kun
sælge jeres band, den skal også
skabe en fortælling om hvem I
er.
Læs hele opgaven igennem, inden I går i
gang.

I skal lave en plakat, der reklamerer for bandets første optræden, og fremlægge plakaten for de andre hold. I må selv vælge, om I vil bruge programmet
CANVA på jeres tablet, eller om I vil tegne i hånden. I finder materialer i
Værkstedet. Hvis I vælger at bruge CANVA, så henvend jer til jeres museumsvært.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Hvordan ser en koncertplakat ud?

Find ud af, hvordan en koncertplakat typisk ser ud.
I kan finde plakater rundt om i udstillingen, f.eks. under temaet “Da musikken så lyset” og på “Plakattrappen”. Hvilke elementer går igen?
Sørg for, at disse elementer også findes på jeres plakat.

Krav #2

Billedanalyse

Ud fra billedanalyse skal I forklare, hvorfor jeres plakat ser ud som det gør. I
skal komme ind på:

Symbolsprog
Farver
Komposition

UPCOMING
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Eksempel på en plakat, der reklamerer for en koncert
Spids Nøgenhat er et dansk
band, der spiller syrerock. Bandet er opkaldt efter en svamp,
der fremkalder hallucinationer, og musikken minder om
den, som hippierne lyttede til i
60’erne og 70’erne.
Peter Ole Pedersens plakat for
bandets efterårsturné i 2011 er
lidt svær at læse. Til gengæld
fortæller den en masse om
hvem bandet er, og hvad for en
genre af musik de spiller.
Fonten (den stil bogstaverne er
sat med) ligner noget fra dengang syrerocken blev opfundet
i slutningen af 60’erne.
Midt i billedet er der et trekantet litografi af noget, der ligner
en mand, der bliver stukket ind i en ovn. Fra et hul i toppen af ovnen blusser en
vifte af ild ud.
Ud af trekanten stråler en masse mørkerøde striber. Ind imellem striberne ses
en underlig, lilla røg. Det kunne være røg fra ovnen i billedet.
Trekantskompositionen skaber under normale omstændigheder ro i et billede, men her udfordres fornemmelsen af balance af de mange linjer, der går i
den modsatte retning. En trekant på spidsen skaber drama, for den opleves
ustabil, og som noget, der kan vælte hvert øjeblik.

UPCOMING
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Farverne i plakaten er overvejende varme, hvilket passer godt sammen med
billederne af ild og røg. De fører tankerne hen på en chillum. En chillum er en
lille indisk lerpibe, som hippierne brugte til at ryge hash.
Indarbejdet i bandets navn, Spids Nøgenhat, er der en tegning af den svamp,
som bandet er opkaldt efter. Også her er der en reference til hippie-tiden, for
hippierne var kendte for at spise svampe og tage på syretrip.
Besøg den del af udstillingen, der hedder “Da musikken så lyset”, hvis du vil
lære mere om hippier og syretrip.

Farvecirklen har de tre primærfarver inderst, dernæst de tre sekundærfarver, og
uden om tertiærfarverne. De varme farver er til højre, og de kolde farver er til venstre.
Billedkomposition handler om, hvordan et billede opbygges, så det præsenterer sit
motiv på den stærkeste måde. Et godt billede komponeres på en måde, så øjet ledes
til det, som kunstneren vil fortælle med billedet.

Krav #3

Jeres fanbase

Det er fint nok at have styr på, hvem jeres band er. Men der er jo også nogle,
der skal lytte til musikken.
Hvem er jeres fans? Hvor gamle er de? Hvad for noget tøj går de i? Hvad for
en livsstil har de? Hvad synes de om autoriteter som f.eks. forældre, lærere
og politibetjente?
Se på den afdeling af udstillingen, der handler om fankultur, og find inspiration til at lave en beskrivelse af jeres typiske fan.
UPCOMING
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3

Pressefotos

I skal til at
promovere jeres band
i pressen. Derfor bliver I
nødt til at have pressefotos af
alle bandets medlemmer. Find
RAGNAROCKs garderobe af kostumer, og klæd jer ud som bandets
medlemmer. Tag billeder af hinanden
med jeres tablet.
De skal præsenteres for alle.
Læs hele opgaven igennem,
inden I går i gang.

I skal lave en serie pressefotos, der præsenterer bandets medlemmer på en
måde, så fansene vil få lyst til at have dem som idoler. Gennem valg af tøj,
stil og billedkomposition skal man desuden kunne fornemme hvad det er for
en musikalsk genre, som bandet hører til inden for.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Lyssætning

Brug lysscenerne i den del af udstillingen, der hedder “Da musikken så lyset”
til at sætte baggrunden for portrætfotos af bandet. Vær bevidst om, hvad I
udtrykker med de farver, der bliver brugt.
Farvernes symbolik
Farver kan opfattes som kolde eller varme. Vi kalder de
blå og grønne farver for kolde, mens røde og gule bliver
kaldt for varme. I et billede vil de kolde farver opleves
som fjerne, mens de varme farver opleves som tæt på.
Farver forbindes med følelser. Rød kan være drabelig,
og betyde krig og konflikt. Men den kan også forbindes
med kærlighed og lidenskab. Blå kan på den anden side
både symbolisere ro, som f.eks. et roligt hav, eller sørgmodighed og depression. På den måde kan man bruge
farver til at formidle et følelsesmæssigt budskab.
Sort og hvid er egentlig ikke farver, men nuancer. Sort
symboliserer død, mørke og ondskab, mens hvid står for
uskyld, godhed og lys.

Krav #2

Perspektiv

Gå på opdagelse i udstillingen og find eksempler på billeder af idoler. Gå
evt. til autograf-væggen for at finde billeder af musikere og bands.
Hvordan præsenteres de? Se på hvilken vinkel billederne er taget fra.
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Anvend de forskellige perspektiver, når I tager jeres egne billeder - fugl, frø
og normalperspektiv. Forklar hvad I har villet opnå ved at vælge netop det
eller de perspektiver.

FRØPERSPEKTIV: EN GUD PÅ SCENEN

1

2

3

1 Normalperspektiv er det perspektiv, vi som regel møder hinanden i. Man kunne også kalde det “øjenhøjde”. Med andre ord
er normalperspektiv den vinkel, vi er mest vant til, og normalperspektiv får os til at føles os ligeværdige.
2 Fugleperspektiv er, når fotografen befinder sig oven over det, der
skal fotograferes. Det fotograferede kommer til at se småt ud. Fugleperspektiv er derfor godt, hvis man gerne vil kommunikere at noget er
skrøbeligt, eller hvis man vil vise et underlegent magtforhold.
3 Frøperspektiv vil sige, at det fotograferede ses lidt nedefra. Det
bruges til at vise, at man “ser op til” det fotograferede. Mange rockstjerner ses lidt nedefra på deres pressefotos. Dels fordi der ofte
bliver taget billeder af dem mens de står på en scene, men også
fordi de præsenteres som idoler. Mange fans bliver overraskede
når de opdager, hvor små deres idoler er i levende live.
UPCOMING
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Krav #4

Bandets idoler

Find ud af hvem, der er jeres bands idoler. Sørg for, at der er en reference
til idolet på det billede, I tager. Hvis det er Michael Jackson, kunne det f.eks.
være en enkelt handske. Men det kunne også være en farve eller en stil.
Hvorfor tror I, at der findes trendsettere, som mange andre gerne vil ligne?
Hvad synes I man får ud af at have et idol? Hvad gør jeres band for, at I
bliver idoler?
UPCOMING
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Bandets Youtube-kanal

Justin Bieber har sine
Beliebers, Miley Cyrus har
Smilers og Lady Gaga har Little
Monsters. Hvad hedder jeres fans? Og
hvordan skaber I kontakt til dem? Jeres
pladeselskab har besluttet, at det er på
tide, at I opretter en YouTube-kanal. Find
RAGNAROCKs garderobe af kostumer, og
klæd jer ud som bandets medlemmer. Lav
et YouTube-klip, hvor I spiller bandet.
Filmen skal fremvises for alle.
Læs hele opgaven igennem,
inden I går i gang.

I skal bruge jeres tablet til at lave et YouTube-klip, hvor I taler direkte til jeres
fans. Gennem replikker, stil og påklædning skal I kommunikere en fortælling om, hvem bandets medlemmer er. NB: I skal ikke uploade jeres klip til
YouTube, men bare vise klippet direkte fra jeres tablet.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Selvfortælling

At være idol indebærer at skabe en historie om hvem man er, som ens fans
kan forholde sig til. De bandmedlemmer I vælger ved spilstation#4, kan I
vælge på baggrund af de kvaliteter personerne indebærer. I skal dog selv
beskrive jeres bandmedlemmer og lave en lille historie til hvert medlem.
Skriv stikord ned, så I kan huske hvordan I vil beskrive dem, når I fremlægger for alle senere.
Krav #2

Bands & fans

Skriv et kort manuskript for jeres YouTube-klip. Inden I går i gang, skal I gå på
internettet og se Taylor Swifts “Gift Giving of 2014”-video på YouTube.
Kig også i den del af udstillingen, der handler om fankultur, og find inspiration.
Krav #3

Identitet

I 1970’erne kunne man være disker, flipper eller rocker. I 1980’erne var der
punkere, BZ’ere og yuppiere. Hvor flipperne, også kaldet hippierne, var en
generation af oprørere, så var 1980’ernes yuppiere unge, succesfulde forretningsfolk, som var storforbrugere af dyre mærkevarer, der gav høj satus
blandt venner og bekendte. Men hvem er I? Lav de nedenstående opgaver.
Lav en brainstorm: Hvilke ungdomskulturer og identi		 tetsgrupper kender I til, som findes i dag? Hvilken musik
		 er de knyttet til?
Hvilken ungdomskultur eller identitetsgruppe tilhører I?
Hvad mener I er sammenhængen mellem kultur, identitet
		 og musik?

UPCOMING
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Lav en reklamefilm

Jeres band er
blevet så berømt, at en
kendt sodavandsfabrikant vil
betale jer en masse penge for at
lave en 30-sekunders reklamefilm. Det
er både en god aftale for sodavandsfabrikanten, der får lidt af jeres stjernestøv
og troværdighed, og for jer, som får
penge og endnu mere berømmelse.
Læs hele opgaven igennem, inden I går i gang.

Justin Bieber i underbukser fra Calvin Klein. Her får Justin vist, at han ikke er en lille
dreng mere. Tatoveringerne og musklerne er del af hans nye selvfortælling.
UPCOMING
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I skal lave en reklamefilm. Klæd jer ud som bandmedlemmerne, og film
reklamen med jer selv i hovedrollerne som bandet. Find RAGNAROCKs
garderobe af kostumer i Værkstedet. Filmen skal fremlægges for alle.
Når I laver fremlæggelsen, skal I desuden sørge for at opfylde nogle krav.
Når I er færdige med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert
krav I lever op til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming. Husk: I dyster imod de andre hold! Læs om kravene nedenfor.
Krav #1

Hvilken type reklamefilm

I skal vælge hvilken type reklamefilm I vil lave. Skal den være fortællende, lyrisk eller didaktisk? I jeres fremlæggelse skal I kunne redegøre for jeres valg.
Til inspiration kan I finde Michael Jacksons “Pepsi Generation” på YouTube.

GENRER I REKLAMEFILM
Der findes tre overordnede genrer inden for reklamefilm:
Fortællende, lyrisk og didaktisk.
Den fortællende reklamefilm: Her er der fremadskridende fortælling. Det er en 30-sekunders fortælling, ofte en komisk sketch, der
både har en begyndelse, en midte og en slutning. Man kunne kalde
det en slags superkort novellefilm. Nogle gange er produktet kun
med i baggrunden. Det vigtige er brandet, altså at man får markedsført produktets navn.
								>>

Læs om mere kravene på de næste sider
UPCOMING
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>> GENRER I REKLAMEFILM
Den lyriske reklamefilm: I den lyriske reklamefilm handler det om at
skabe en stemning. Der er ikke nogen handling. Man får lyst til at købe produktet, fordi man godt kan lide den livsstil og de sanseindtryk, som reklamen præsenterer.
Den didaktiske reklamefilm: Den didaktiske reklamefilm bliver også
kaldt for belærende eller instruerende. Et typisk eksempel er en ekspert, der
fortæller om hvor godt produktet virker. Det kunne være et vaskepulvermærke, som vi får at vide er super effektivt. Det kan også være en kendt
person, der fortæller om hvor godt produktet virker. Et eksempel er sangerinden Cher, der bl.a. har reklameret for hårfarve.

Krav #2
Hvordan vil I henvende jer til modtageren?
Etos, logos og patos er tre forskellige måder at tale til modtageren på. De
kaldes også appelformer. Vælg en eller flere appelformer til jeres reklamefilm. I skal kunne redegøre for jeres valg ved jeres fremlæggelse.
ETOS, LOGOS OG PATOS
Etos: Reklamer, der
benytter appelformen
etos, prøver at opbygge køberens tillid. Det
kan f.eks. være ved
at bruge en specialist
på området, en kendt
person, eller en sælger,
der virker jordnær og
tillidsvækkende.

Logos: Logos-argumentet henvender sig
til køberens fornuft.
Reklamen fortæller,
at produktet løser et
problem for dig. Mange
reklamer af ældre dato
benytter sig af logos,
men i den moderne
verden, hvor mange
ens produkter kæmper
om de samme kunder,
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godt.

Patos: Patos handler
om at appellere til køberens følelser. “Køber
du denne her, vil det
gøre dig lykkelig”.
Pathos-reklamer sælger
følelser og livsstil mere
end de sælger produkter.

FILM
Krav #3

Fakta eller fiktion?

Af og til kan det være svært at se, om en reklame er fakta eller fiktion. Er det
f.eks. en rigtig ekspert, der taler, eller er det en skuespiller?
Find filmen “Arla Harmonie - Gør en forskel” på YouTube og se den.
Mener I, at det er skuespillere eller rigtige mennesker i filmen? Kan man stole
på hvad de siger? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvis jeres band fandtes i virkeligheden, ville jeres reklamefilm så høre under
fakta eller fiktion? Hvorfor/hvorfor ikke?

UPCOMING
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Bandets musikvideo

En vigtig ting, der
vil hjælpe jeres band til at
blive mere berømte er at, I
får lavet en musikvideo. Helst en
der er så god, at den får en million visninger på YouTube. Læs
hele opgaven igennem,
inden I går i gang.

I skal lave storyboardet til den musikvideo, der har bandets første single som
lydspor. Videoen skal vare 3 minutter. Jeres storyboard skal bestå af ca. 12
billeder, der skal fremlægges for de andre hold. Find materialer i Værkstedet.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Vælg en hovedtype

I skal vælge en hovedtype inden for musikvideoer. I må gerne blande typerne, men I skal kunne begrunde jeres valg.
HOVEDTYPER INDEN FOR MUSIKVIDEOER
Koncertvideo
I koncertvideoen
ser man musikerne
optræde. Det kan
både være på en lille
intimscene, eller i et
kæmpe koncerthus.
Scenen er med til
at fortælle noget om
hvem bandet er. Tit
præsenteres bandets
medlemmer i forskellige sekvenser. Der
er mange nærbillder
af forsangerens
ansigt, og fokus på
de følelser og den
energi, som sangen
udtrykker.

Krav #2

Fortællende video
Den fortællende
musikvideo har et
narrativ, det vil sige
en fremadskridende
fortælling. Der er
en begyndelse, en
midte og en slutning.
Ofte tager videoen
udgangspunkt i en
sangtekst.

Lyrisk video
Den lyriske video,
som også kaldes for
“kunstvideo”, har ikke
nogen fortælling,
men handler i stedet for om at skabe
en stemning. Der
bruges billedmontager, det vil sige,
sammenklipninger af
forskellige scener og
situationer.

Skriv en tekst

Da I jo ikke har et hit, bliver I nødt til at starte med at lave et!
Brug “hitmaskinen” til hurtigt at brainstorme en tekst. Skriv tre vers ned.
Teksten skal være del af jeres præsentation.
UPCOMING
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HITMASKINEN
Vælg et element fra hver af kategorierne. Hvis I vil give jer selv et kreativt
benspænd, kan I gøre valgene tilfældige ved at lade en person, der ikke
kan se listen, nævne et tal fra 1-4!
Hvem
1.
2.
3.
4.

handler det om?
Den unge elskende
Tvivleren
Den ironiske
Den sentimentale

Hvad ønsker hovedpersonen sig?
1.
Kærlighed
2.
Frihed
3.
Mening
4.
Penge
Hvem
1.
2.
3.
4.

vil hovedpersonen give det til?
Menneskeheden
Sin kæreste
Sig selv
Sin familie

Hvem
1.
2.
3.
4.

hjælper?
Kæresten
Vennen/vennerne
Familien
Andre mennesker

Hvem
1.
2.
3.
4.

spænder ben for hovedpersonen?
Kæresten
Andre mennesker
Familien
Hovedpersonen selv
UPCOMING
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Krav #3

Lav et storyboard

I skal lave et storyboard, der viser handlingen i jeres musikvideo, hvad enten
det er en koncert, en historie eller en lyrisk fortælling. Storyboardet skal
præsenteres for alle.
I kan finde skabeloner på storyboards i Værkstedet, som I kan bruge. Her
kan I også finde materialer, I kan bruge.
Hvis I har et Uni-Login, kan I logge på SkoleTube.dk og bruge programmet
Pixton til at lave storyboardet.

UPCOMING
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1

Rap

DR Ultra vil lave et album med nydigtninger af klassiske danske børnesange. Jeres band har fået til opgave at lave en rap. Rappen skal være med til
at profilere jeres band overfor yngre lyttere.
I skal skrive en rap-tekst, der bygger på en af de klassiske danske børnesange. Teksten skal være en nyfortolkning. Når I fremlægger, kan I enten vælge at læse jeres tekst op, eller I kan rappe den. Der findes mange rap-beats
på Soundcloud.com, som I kan vælge at rappe til, f.eks. her: soundcloud.
com/rap-beats.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Vælg en sang

Vælg en børnesang, som I alle kender. Det kunne f.eks. være Mariehønen
Evigglad, Lille Peter Edderkop eller Mester Jacob, men I bestemmer selv.
Find den oprindelige tekst på nettet, eller kig i børnesangebøgerne i Værkstedet - sangbøgerne kan også give inspiration til, hvilken sang I skal vælge.
EKSEMPEL:
MC EINAR - OLES NYE AUTOBIL
Find MC Einars version af børnesangen Oles nye autobil på
YouTube og lyt til den. Læs teksten her:
Oles nye autobil, kør’ i timen otte mil.
Tøf, tøf, tøf...

River roligt rattet rundt og laver dækhvin med munden.

Den er rød og den er fin, lugter altid
af benzin.
Tøf, tøf, tøf...

Op på sofabordet. Ole er ved roret.
Dugen den har streger, det en vej o
g den er flersporet.
Stegetemperatur under hvert hjuls
gummiring.
Acceleration som et vandret
elastikspring.

Den kan skyd’ en mægtig fart når
den får en rigtig start.
Tøf, tøf, tøf...

Farten har den klart, nu ta’r den kanten, svæver ned.
Ole siger, nøj, hvor den bil den er fed.
Et missil, med stil, stabil, for vild.
Oles nye autobil.

For det en vild bil,
Når den får gas om tyve tænder...
tænder ild til
Motoren slider med en lyd der lyder
for rå
Og selv en tonedøv kan høre
Der er coke på, to go, låg på, oh no!

Men en dag den løb bardus ind i
søsters dukkehus.
Tøf, tøf, tøf...
Og den stakkels dukkefar, nu han
ingen hoved har.
Tøf, tøf, tøf...

Ole har en soleklar turbomani.
Han har en sandkasse-cruiser, en
corvette-kopi.
Han brummer lidt og starter med
pedalen i bund.

UPCOMING
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Krav #2

Rim og struktur

Når man taler om lyrik, kalder man et afsnit med sætninger for en strofe.
Men i musik bliver strofer kaldt for vers, og det er lidt forvirrende, da de
enkelte sætninger i lyrik også hedder vers.
Jeres rap skal have mindst tre vers eller afsnit. Linjerne skal være enderim,
der rimer som parrim. Parrim (AABB) er når to sætninger lige efter hinanden
rimer.
Krav #3

Tema

Jeres omskrivning af børnesangen skal give den et overordnet tema. Det
kunne f.eks. være venskab, kærlighed, fred i verden eller noget helt andet.
Kig på den oprindelige tekst inden I går i gang med at skrive, og se om I
kan finde på noget oplagt. F.eks. er Lille Peter Edderkop historien om en
vedholdende fyr, der ikke lader sig slå ud af lidt regnvejr.

UPCOMING
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Cover-version

Bandet er blevet bedt om at lave
en cover-version af en berømt engelsksproget sang på dansk. Sangen skal spilles ved et stort indsamlingsshow på TV2. Pengene går
ubeskåret til jordskælvsofre i den 3.
verden. Jeres deltagelse sender et
signal om, at I er et band, der har
hjertet på rette sted.
I skal lave en dansk version af sangen “Imagine” af John Lennon.
Sangen skal fremlægges for resten
af klassen (I behøver ikke synge den,
men I må gerne).
Når I laver opgaven, skal I sørge for
at opfylde nogle krav. Når I er færdige med jeres fremlæggelse, får I
mellem 0 og 3 point for hvert krav
I lever op til. Pointene bliver del af
jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Gendigtning, ikke oversættelse

I skal ikke lave en oversættelse af sangen, men I skal sørge for, at jeres tekst
har samme tema som den oprindelige sang. Begynd derfor med at læse
den engelske tekst igennem, og find ud af, hvad den egentlig handler om.
Find steder i teksten, der underbygger jeres fortolkning.

EKSEMPEL: TORN
Den danske sanger og musiker Lis Sørensen udgav i
1993 en dansk version af
sangen “Torn”, der oprindeligt er skrevet af det amerikanske band Ednaswap.
Den danske version har
samme stemning og tema
som den engelske (sangens
fortæller har dårlige erfaringer med kærligheden),
men derudover har teksterne ikke så meget til fælles.
På næste side kan I læse
den oprindelige tekst på
engelsk, og den danske
version.
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BRÆNDT
Dansk tekst af Elisabeth Gjerluff Nielsen

Nu tænder månen lys i mit kvarter
Jeg står op går lidt omkring ka ikke sove mer’
Står ved vinduet og ser
Den sidste bus, det sidste stoppested
Og jeg ønsker højt, håber vildt at du er med
Og gi’r mit trætte hjerte fred
For angsten den gi’r aldrig op, når angsten bor i sjæl og krop
Den flammer op så nemt, i hjertet som blev brændt
1000 gange før af én som loved alt
Og smækkede sin dør, lod mig ligge blå og brændt
Lille, bange, svag med drømmene brændt af
Nu er jeg fuld af tvivl om du alligevel er den
Der tænder mig igen og brænder mig igen
Nu tænder månen lys i mit kvarter
Jeg vil elskes, ikke svigtes eller brændes mer’
Så vis mig hvem du virkelig er
For angsten den gi’r aldrig op, når angsten bor i sjæl og krop
Den flammer op så nemt, i hjertet som blev brændt
1000 gange før af én som loved alt
Og smækkede sin dør, lod mig ligge blå og brændt
Lille, bange, svag, med drømmene brændt af
Nu er jeg fuld af tvivl om du alligevel er den
Der tænder mig igen og brænder mig igen, brændt
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TORN
Af: Ednaswap (Scott Cutler, Anne Preven, Phil Thornalley)
I thought I saw a man brought to life
He was warm, he came around
and he was dignified
He showed me what it was to cry

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am shamed
Lying naked on the floor

Well, you couldn’t be that man I adored
You don’t seem to know
Seem to care what your heart is for
But I don’t know him anymore

Illusion never changed
Into something real
I’m wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You’re a little late, I’m already torn, torn

There’s nothing where he used to lie
The conversation has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s fine, I’m torn

There’s nothing where he used to lie
My inspiration has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s right, I’m torn

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am shamed
Lying naked on the floor

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am shamed
Lying naked on this floor

Illusion never changed
Into something real
I’m wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You’re a little late, I’m already torn

Illusion never changed
Into something real
I’m wide awake and I can see
The perfect sky is torn

So I guess the fortuneteller’s right
Should have seen just what was there
And not some holy light

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I’m ashamed
Bound and broken on the floor
You’re a little late, I’m already torn, torn

It crawled beneath my veins
And now I don’t care, I had no luck
I don’t miss it all that much
There’s just so many things
That I can touch, I’m torn
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Krav #2

Skal passe til melodien

Jeres nye tekst skal passe til den oprindelige melodi. Søg på “John Lennon
- Imagine” på YouTube og lær den oprindelige sang at kende.
Krav #3

Digtanalyse

De fleste sange er opbygget som digte. Det samme gælder Imagine. Inden I
laver jeres egen tekst, skal I lave en digtanalyse af den engelske. Digtanalysen skal være del af jeres fremlæggelse. I skal nå omkring følgende punkter:
		
Hvor mange vers (afsnit) er der?
Hvad er rimstrukturen?
Hvad er jeres holdning til sangen? Er den god eller dårlig? Formår
		 sangen at komme igennem med sit budskab?
IMAGINE
Tekst og musik: John Lennon
Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
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DIGTANALYSE
Der findes forskellige typer for rim, men det mest almindelige er
enderim, hvor to sætninger slutter med to forskellige ord, der lyder
ens.
Parrim
(AABB):
Når to linjer,
der ligger lige
op af hinanden, rimer.

Krydsrim
(ABAB):
Når hveranden
linje rimer.

UPCOMING

Omsluttende rim
(ABCA):
Når de to
yderste linjer
rimer.
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Ballederim
(XAXA):
Når X er linjer,
der ikke rimer,
men hveranden linje rimer

SOUND

Opgave
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Radioprogram

Danmarks Radios kanal P1 vil gerne lave et dybdegående interview med
jeres band, der handler om hvordan bandet ser sig selv i forhold til musikhistorien. Dette her er jeres chance for at vise, hvor dybe og intellektuelle I er.
I skal lave et lydklip på mellem 2 og 5 minutter, hvor bandet bliver interviewet til radioen. I skal selv spille henholdsvis intervieweren og bandets
medlemmer i klippet. Brug jeres tablet til at optage.
Når I laver opgaven, skal I sørge for at opfylde nogle krav. Når I er færdige
med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I lever op
til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på næste side
UPCOMING
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Krav #1

Ungdomskultur

I skal vælge en eller flere ungdomskulturer, som jeres band er knyttet til. I
kan se på hvilken genre/genrer jeres band hører ind under, og om der er
noget, som er oplagt (f.eks. hører rap naturligt ind under hip hop-kulturen).
Åben dokumentet ”Ungdommens subkulturer” på jeres tablet for at
lære mere om de forskellige ungdomskulturer.
Ungdomskulturens historie
Krav #2
I skal fortælle, hvordan jeres ungdomskultur startede. Kom f.eks. ind på tid
og sted, og forklar hvilke strømninger i tiden, der betød, at det lige netop
skete dengang. Gør kulturen f.eks. oprør imod samfundet?
Krav #3

Fordomme

Forklar hvorfor jeres band synes, at netop denne ungdomskultur er spændende, og forklar hvilke fordomme der findes overfor kulturen.
HVAD ER UNGDOMSKULTUR?
I sociologi definerer man kultur som et fællesskab, hvor man deler samme holdninger og
værdier. I forhold til ungdomskultur kan der
også være tale om fælles æstetiske markører, som f.eks. at man klæder sig i det samme
slags tøj, har en bestemt slags frisure, indretter sit værelse på en bestemt måde eller
lytter til en bestemt slags musik.
Eksempler på ungdomskulturer er hiphoppere,
punkere, autonome, emo’er, heavyrockere,
skatere og hippier.

UPCOMING
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Pressemeddelelse

Jeres band skal på turné i hele det danske rige. Nu handler det om at få
solgt billetter, så jeres musik kan nå ud til så mange som muligt - og så
knasterne kan begynde at trille ind!
I skal skrive en pressemeddelelse, der præsenterer jeres band. Pressemeddelelsen skal sendes ud til aviser, online-magasiner og blogs. Hvis I
skriver den godt nok, sparer I journalisterne noget arbejde. Det kan de godt
lide, så en velskrevet pressemeddelelse har større chance for at blive bragt.
Pressemeddelelsen skal læses op for alle som del af jeres fremlæggelse.
Når I laver opgaven, skal I desuden sørge for at opfylde nogle krav. Når I er
færdige med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I
lever op til. Pointene bliver en del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1

Selvfortælling

Jeres pressemeddelelse skal ikke bare fortælle om turnédatoer og spillesteder. Den skal også sælge bandet, og fortælle historien om, hvem I er
som idoler. Naturligvis skal I nævne positive anmeldelser, men I skal også
fortælle om medlemmernes kunstneriske rejse og fremstille dem på en
måde, så de virker interessante.

PAS PÅ KLICHÉERNE!
Hvis I bruger for mange klichéagtige vendinger eller floskler, mister I
jeres troværdighed overfor læseren. Lad derfor være med at sige:
“…lysende talent”
“…et band i særklasse”
“…har skrevet sig ind i musikhistorien”
“…en af vor tids væsentligste sangere”
“…et af Danmarks stærkeste bands”
Og så videre.
Find i stedet originale måder at sige det samme på!

UPCOMING
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Krav #2

Brug nyhedstrekanten

Jeres pressemeddelelse skal opstilles efter nyhedstrekanten. Sørg for, at I
kan redegøre for de forskellige afsnit i jeres fremlæggelse.
HOVEDBUDSKAB
‘Bandets navn’ på turné
UDDYBNING
Hvornår? Hvor?
BAGGRUND
Hvem er I?
UDSAGN
F.eks. anmeldelse
DETALJER

Krav #3

Brug stilistiske træk fra avisartikler

Jeres pressemeddelelse skal ligne en avisartikel så meget som muligt. Derfor er det vigtigt, at I bruger stillistiske træk som f.eks. rubrik, underrubrik,
citater og billedtekster.
RUBRIKKER, UNDERRUBRIKKER OG BILLEDTEKSTER
Rubrik: På avissprog kaldes en
overskrift for en rubrik.
Underrubrik: En underoverskrift.
Citat: Det er vigtigt, at man tydeligt viser, når man skriver noget,
som en anden har sagt. Citater kan
f.eks. markeres med kursiv eller
anførselstegn (“).
UPCOMING
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Billedtekster: Hvis man har billeder til sin artikel, er billedtekster
en rigtig god måde at få læseren til at gå i gang med at læse
artiklen. Fordi det er en kort tekst,
er den tit lettere at gå i gang med
end selve artiklen.
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On tour

Det er på tide at det store udland også lærer jeres band at kende! I skal på
international turné, og besøge alle de store, legendariske festivaller. Coachella, Glastonbury, Roskilde - here we come!
For at lokke publikum til, skal I skrive verdens bedste præsentation af jeres
band til programmet. Og den skal naturligvis være på engelsk! Som del af
jeres fremlæggelse skal præsentationen læses op for alle.
Når I laver opgaven, skal I desuden sørge for at opfylde nogle krav. Når I er
færdige med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I
lever op til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på de næste sider
UPCOMING
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Krav #1
Beskriv jeres sound
Brug evt. nogle af ordene fra boksen herunder.
MUSIKORDFORRÅD
Melancholic – melankolsk
Retro – gammeldags
Smooth voice – blød stemme
Gruff voice – rå stemme
Folksy – præget af folk-musik
Jazzy – jazz-agtig
Post-grunge – alternativ rockgenre, der har udviklet sig fra
grunge-musik
Singer-songwriter – sanger og
sangforfatter
Trippy – trippet, udsyret

Genre-bending – bøjer/blander
genrer
Bluesy groove – bluesrundgang
R&B feel – R&B-fornemmelse
Synthesizers – elektrisk keyboard
Psychedelic - psykadelisk, syret
Funky – danserytme
Instrumental – spilles af instrumenter (dvs. uden sanger)
Rhythmic – rytmisk
Soulful – sjælfuld
Minimal – minimalistisk
Intricate – detaljeret

Krav #2
Hvem er I?
Introducer bandets medlemmer, og beskriv hvordan bandet mødtes.
BESKRIVELSE AF BANDET
He grew up in...
He started playing the guitar when...
She liked to listen to...
Their inspiration was...
Every day she spent hours
practicing...
The first time they met, they liked/
hated each other, because...
They met each other at...
UPCOMING
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Han voksede op i...
Han begyndte at spille guitar da...
Hun kunne lide at lytte til...
Deres inspiration var...
Hver dag brugte hun timer på
at øve sig...
Første gang de mødtes, kunne de
lide/hadede de hinanden, fordi...
De mødte hinanden ved...
SPILLET
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Krav #3

Anmeldelser

For at overbevise publikum om hvor fantastisk jeres band er, skal I skrive
nogle udtalelser fra anmeldere, der har rost jeres band.

ORDLISTE TIL
ANMELDELSER
Sublime - sublimt, fantastisk
Groovy - fedt, sejt
Bold - modig
Wounderous - underfuld
Pure - ren
Resounding - rungende
Enthusiastic - entusiastisk
Indispensable - uundværlig
Ingenuity - opfindsomhed
Glorious - glorværdig
Euphoric - euforisk
Current - nuværende, aktuel

UPCOMING
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Facebook-siden

Musik er ikke kun noget, der foregår til koncerter. Det lever også på internettet. Størstedelen af jeres indtægter kommer fra downloads, så det er vigtigt,
at I har en god Facebook-side.
Eftersom I er igang med at lancere jer selv internationalt, skal siden naturligvis være på engelsk.
Hvis I har en Social Media-ekspert i gruppen, kan I lave en rigtig Facebook-side til jeres band. Alternativt kan I skrive i skriveprogrammet på jeres tablet.
Hjemmesiden skal præsenteres for de andre hold. Kig på rigtige bands Facebook-sider, og se hvordan de er bygget op. Se f.eks. på bandet Dúnés Facebook-side www.facebook.com/dunesite/.
Når I laver opgaven, skal I desuden sørge for at opfylde nogle krav. Når I er
færdige med jeres fremlæggelse, får I mellem 0 og 3 point for hvert krav I
lever op til. Pointene bliver del af jeres samlede score i spillet Upcoming.
Husk: I dyster imod de andre hold!
Læs om kravene på næste side
UPCOMING
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Krav #1

Cover Photos & Profile Pictures

Facebook-siden skal selvfølgelig have en flot forside med Cover Photo og
Profile Picture, som præsenterer bandet visuelt. Tænk over hvordan I gennem
Facebook-siden kan give jeres fans en fornemmelse af bandets genre. Brug
jeres tablet til at tage billeder.
Krav #2

Biografi

Facebook-siden skal indeholde en side, der hedder About, og som handler
om hvem bandet er, jeres genre og hvilke hits I har lavet.
STIKORD TIL BIOGRAFI
instrument – instrument
university degree – universitetsgrad
education – uddannelse
work – arbejde
first band – første band
studio – studie

background – baggrund
grew up – voksede op
went to school – gik i skole
dreams – drømme
idols – idoler
nickname – kælenavn

Krav #3

Nyheder

Facebook-siden skal også indeholde 3 eller flere opslag, hvor I skriver nyheder om bandet. Det kan både handle om turnéer, men også om priser I er
nomineret til, nye udgivelser og links til anmeldelser.

UPCOMING

41

SPILLET

