
TRASH - Værkstedet
Her får du mulighed for at komme med ind i værkstedet, hvor de sjove 

TRASH-instrumenter bygges.

Kig videre ned af siden og bliv inspireret til at Þnde sjove lyde, lave et stort 
band eller mŒske opÞnde dit HELT eget skralde-instrument.

God fornøjelse



INSPIRATION
At opÞnde instrumenter handler om bŒde opÞndsomhed og tŒlmodighed. Her har du 4 
forslag til steder som inspirerer:

1/ Tag en hammer og en skruetr¾kker med pŒ en tur til en autoophugger og slŒ l¿s pŒ 
det hele - og tag sŒ de ting med hjem, som du synes lyder og klinger sp¾ndende.

2/ GŒ pŒ det lokale loppemarked sammen med en trommestik. Find de ting der er 
interessanteÉ

3/ En tur i IKEA i selskab med en lille kinesisk spisepind giver mulighed for at lytte til 
mange specielle lyde - is¾r i den sp¾ndende k¿kkenafdeling. SlŒ dig l¿sÉ

4/ Det lokale byggemarked er en guldgrube og rummer masser af muligheder - de har 
nemlig ofte ting til udsmidning som man mŒ fŒÉ



 

OPSKRIFTER
Trash spiller selv på mange forskellige instrumenter - cykler, potter, spande, 
rør og…musikalske skolebørn.

På de næste sider får du opskrifter til dine egne instrumenter.
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det hele - og tag sŒ de ting med hjem, som du synes lyder og klinger sp¾ndende.
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interessanteÉ
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Lån eller få en gammel container. 
Slå på den med træpinde eller trommestikker. 

Der er mange lyde: på siden - på kanten - på låget - med låget.

Den kan lyde som et helt trommes¾t og det ser vanvittigt ßot ud, nŒr 
man spiller rundt pŒ den.

Brug for eksempel simple trommes¾trytmer og del rytmen ud pŒ de 
forskellige lyde på containeren

SKRALDE CONTAINER



 

Plasticrør - metalrør - sugerør - paprør - tæpperør

Alle rør kan lave fantastiske toner. 
Korte rør giver høje toner og lange rør giver dybe toner. 

Med tålmodighed og en god sav kan du lave dit helt eget rørspil. 
Med en hel oktav kan du pludselig spille melodier og basgange.
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BEHOLDERE

Store beholdere af plastic og metal giver fantastisk lyde. 
Store vandbeholdere: fŒ fat i ßere - de har forskellige ÒtonerÓ 
Gamle oliet¿nder: lav buler i den - hver bule fŒr sin egen lyd
Store foderspande: Den lokale landmand har masser af dem



 

METAL

Metalting kan klinge helt fantastisk. 
En gammel rusten cykel skal udforskes - den laver også lyde når den kører. 

Eller hvad med gamle hjulkapsler, konservesdŒser eller knive og gaßer?
Gammelt fastnøglesæt: lyder som klokkespil, da hver nøgle har sin egen tone.
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SPISEBORDET
De ßeste ser ovenstŒende som et indbydende morgenbord. 

Men TRASH betragter det som et veld¾kket musikinstrument. 

 Tallerkener klinger, glas klirrer, croissant knaser, peber kv¾rnerÉ

Bev¾bnet med kinesiske spisepinde og en god fantasi kan vi alle 
d¾kke et godt bord 

Et overdŒdigt instrument med masser af sp¾ndende lyde.



 

NATUR

Selv i naturen Þnder vi ting som klinger helt fantastisk. 
Tr¾stokke kan have toner og fungere som xylofon 

Kokosn¿dder deles og laver ßotte galoperende hestelyde
Tynde bambuspinde er fantastiske trommestikker.

God forn¿jelse med at bygge dit eget TRASH-band
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