
SKOLEKONCERTER 2021 
Sønderjyllands Symfoniorkester og TRASH 2.0

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSMATERIALE

KÆRE LÆRERE OG ELEVER

I 2021 er stomp og skraldemusik temaet for skolekoncerterne med Sønderjyllands Symfoniorkester og 
slagtøjsgruppen TRASH. 

SK1-KONCERT MED SANG OG FÆLLESSPIL

Når musikerne i mindre grupper besøger jer på skolerne til SK1-koncerterne, skal vi både synge og spille 
sammen. Denne gang er det sangen Fætter Mikkel, som vi håber, at I vil forberede jer på inden besøget. 

Vi håber samtidig, at I vil finde interesse i at arbejde med det tilknyttede undervisningsmaterialet, som kan findes 
på vores hjemmeside for Børn og Unge: www.bogu-sdjsymfoni.dk. 

SÅDAN FORBEREDER I JER PÅ VORES BESØG TIL SK1-KONCERT

På vores B&U-hjemmeside kan I se en video med Fætter Mikkel-sangen, og via den kan I øve jer på sangteksten 
og fællesspillet inden orkestret besøger jer. 

På side 2 finder I versene med sangtekst samt det instrumentale vers, hvor I også spiller med på jeres egne 
selvopfundne TRASH-instrumenter. 
I kan finde på jeres egne rytmer i klassen eller I kan bruge de tre rytmer, som orkestret har fundet på, og som I 
kan høre på hjemmesiden. 

For at forberede jer bedst muligt til fællesspillet, beder vi jer om, at I deler jer op i forskellige rytmegrupper i 
klassen. 
De tre nedenstående rytmer er eksempler på rytmegrupper og dem kan I lære via video på vores hjemmeside, 
men I er også meget velkomne til at finde på jeres egne rytmer.  

Rytmegruppe 1 – instrumenter med dyb lyd 
Rytmegruppe 2 – instrumenter med kort lyd, der kan spilles hurtigt
Rytmegruppe 3 – Find selv en lyd, I synes passer godt ind

TRASH-instrumenterne finder I selv på, og I kan finde inspiration i undervisningsmaterialet (TRASH-værkstedet). 
Kun fantasien sætter grænser – for der er musik i alting! 
Husk at medbringe jeres TRASH-instrumenter til SK1-koncerten, hvor vi alle spiller sammen for fuld skrald! 

OBS: FÆLLESSANG OG FÆLLESSPIL FOREGÅR KUN TIL SK1-KONCERT

Fællessangen/fællesspillet med Fætter Mikkel finder kun sted til SK1-koncerten. I skal derfor ikke tage jeres 
instrumenter med til den store SK2-koncert på spillestederne. Men her skal I også nok få muligheden for at slå jer 
løs sammen med både TRASH og orkestret! 

Vi glæder os til at se jer! 

Med venlig hilsen 
Sønderjyllands Symfoniorkester 
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På en skrammelplads
mellem jern og glas 
og en masse andet affald.
Fætter Mikkel gik
mellem rustent blik 
med en sæk og med et syvtal.

 - Og der lød en skøn musik 
der hvor Fætter Mikkel gik, 
og så spilled’ han
på en gammel spand, 
for han var en spillemand. 

Tekst: Fin Alfred Larsen

1. På en skrammelplads
mellem jern og glas 
og en masse andet affald.
Fætter Mikkel gik
mellem rustent blik 
med en sæk og med et syvtal.

 - Og der lød en skøn musik 
der hvor Fætter Mikkel gik, 
og så spilled’ han
på en gammel spand, 
for han var en spillemand. 

FÆTTER MIKKEL-STOMP 
SK1-koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester 2020 

Fællessang og fællesspil

2. Det var fuglesang 
der i luften hang 
over hele skrammelpladsen. 
Det var skønt, ka’ du tro
det var stereo, 
Fætter Mikkel brummed’ bassen. 

- Og der lød en skøn musik 
der hvor Fætter Mikkel gik, 
og så spilled’ han 
på en gammel spand, 
for han var en spillemand.

3. Instrumentalvers - fællesspil 

Rytmegrupper spiller på
TRASH-instrumenter

4.

Tonart: D-dur 
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