Klezmerduo
Ta’ med til Balkan
Koncert for indskolingen
Med fuld musik fører Klezmerduo eleverne ind i et univers af skæve rytmer, gjaldende
bjergråb, stille ballader, hidsige dansemelodier. Udgangspunktet er dels musikken fra
balkanområdet, der repræsenterer en rig og meget varieret musiktradition så uendelig
forskellig fra vor egen, dels Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholts liv som rejsende
musikanter. Musikken er akustisk og krydres med små fortællinger fra rejser og musikalske
møder med andre kulturer. Børnene kommer til at deltage aktivt undervejs i koncerten med
klap og sang. Koncerten afsluttes med en kredsdans.
Klezmerduo er
Ann-Mai-Britt Fjord – harmonika, davul (tromme), sang
Henrik Bredholt – sopransaxofon, zimbalom (hakkebræt), zurla (skalmeje), jødeharpe, sang
Undervisningsmaterialet
Materialet retter sig mod musikundervisningen og indeholder præsentation af Klezmerduo
og deres musik, brev til oplæsning for eleverne, baggrundsstof til lærer om balkanmusik samt
sang, instrumentplancher og rejsebilleder fra Balkan til brug i klassen inden koncerten.
Med materialet følger en CD med musikeksempler.
Forberedelse til koncerten
SKAL
Eleverne skal lære sangen Geden (CD’en track 1), så de kan synge med under koncerten.
Derudover skal de vide, hvem Klezmerduo er, og hvad de står for.
KAN - også egnet til opfølgning på koncerten
- Arbejd med dansetrinene til Jugo (CD’en track 2)
- Lad eleverne lytte til sigøjnersangen Ohi Mama (CD’en track 3).
- Lav et emneforløb om sigøjnere.
Klezmerduo skriver:
Vores erfaring efter nogle år i ‘branchen’ er, at børnene virkelig får mere ud af det, hvis de har
arbejdet med materialet på forhånd. De er til stede på en anden måde, og det gør oplevelsen
større - for os alle sammen!
Undervisningsmaterialet kan downloades fra LMS’ hjemmeside som farvetryk, www.lms.dk,
til udprintning eller smartboards. Her findes tillige et supplerende undervisningsmateriale om
sigøjnere med omfattende baggrundsstof til et emneforløb om sigøjnere.
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til LMS på 8619 4570.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med koncerten!
Med venlig hilsen
LMS - Levende Musik i Skolen og Klezmerduo

Praktiske oplysninger
Målgruppe
Indskolingen
Opstillings- og nedtagningstid
30 / 15 min.
Lokale
Stort nok til kædedans - helst en gymnastiksal
Strøm
Ingen
Antal publikum
120
Publikumsplacering
Eleverne sidder på gulvet i en halvcirkel omkring orkestret.
Forplejning
Kaffe, the og vand
Ved ankomst
Musikerne henvender sig på kontoret for at blive vist til rette, hvis ikke andet er aftalt.
En god koncert
Det er vores erfaring, at eleverne får den bedste koncertoplevelse, hvis de er forberedt
på at skulle til koncert og sidder klar, når det hele starter. Tag også en snak med dem
om, hvad det vil sige at være til koncert. Som lærer kan man under koncerten bidrage
positivt ved ikke at tysse, men i stedet vise engagement og dele oplevelsen sammen
med eleverne.
Kontakt til orkester
Skolens kontaktlærer bedes kontakte orkestret via e-mail i god tid inden koncerten
for at sikre, at alle aftaler er på plads. Informér fx om særlige parkerings- og tilkørselsforhold, særlige forhold vedr. afvikling af koncerten, og tjek, om orkestret ønsker lidt
brød/sandwich.
Kontaktperson
Ann-Mai-Britt Fjord
Mail: klezmerduo@klezmerduo.dk
(Tlf.: 5070 7017)
Evaluering
Husk at sende/maile vedlagte evalueringsskema til områdekonsulenten umiddelbart
efter koncerten.
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INDHOLD
s. 1 : OM KLEZMERDUO - til lærer
s. 2 : OM KLEZMERDUO - brev til elever
s. 3 KORT OM BALKAN - til lærer
s. 4 : OM BALKANMUSIK - til lærer
s. 5 :
s. 6 :
s. 7 : DANSEBESKRIVELSER FORENKLEDE (‘HORO’ OG ‘JUGO’)
s. 8 : DANSEBESKRIVELSER SOM PÅ CD
s. 25 : LITTERATURLISTE
s. 26 : EVALUERINGSSKEMA

EKSEMPEL-CD:
1.

GEDEN
Trad. Rumænien / Tekst: Ann-Mai-Britt Fjord

2.

JUGO
Trad. tidligere Jugoslavien

3.

OHI MAMA
Trad. romani (sigøjner)

Alle musikeksempler spilles af Klezmerduo.
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PRÆSENTATION - LÆRER

			

KLEZMERDUO

Duoen har eksisteret siden 1987 og består af Henrik Bredholt (sopransax,
hakkebræt, skalmeje, jødeharpe, vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, tromme,
vokal) Begge er garvede musikere med baggrund i teatret, hvad der tydeligt kommer
til udtryk, når de spiller og fortæller. Den musikalske skoling er foregået gennem
masterclasses og et utal af rejser med musikken som visitkort.
Det har givet intense møder med andre kulturer og anderledes musikalske oplevelser
som at spille til munkebal i Polen, til mavedans i Tunesien eller på politistationen
i Beograd. Klezmerduo har mere end 100 koncerter om året herhjemme og i
udlandet, og de har medvirket i en lang række radio- og TV- indslag.

Ann-Mai-Britt og Henrik begyndte
med at spille på gaden - i dag
spiller de over 100 koncerter om
året både i Danmark og udlandet.

Klezmerduo har spillet i .....
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Letland, Polen, Tyskland, Frankrig, Spanien,
England, Skotland, Østrig, Grækenland, Tyrkiet, Bulgarien, det tidligere
Jugoslavien, Israel, Tunesien, Algeriet, Færøerne, USA, Cuba og Argentina.

Læs mere om Klezmerduo på www.klezmerduo.dk
				
KLEZMERDUO & LMS © 2008

1

OM AT VÆRE REJSENDE I MUSIK...						

			

ELEVBREV - TIL OPLÆSNING I KLASSEN

Hej med jer

Mon ikke de fleste af jer har oplevet musikere
spille på gaden?
Nogle gange står der en masse mennesker og
lytter, og andre gange virker det nærmest, som
om folk slet ikke lægger mærke til musikken eller musikerne. Sådan er det at spille på gaden.
Folk har jo ikke købt billet, så de stiller sig kun
op og lytter, hvis de kan li` musikken, og hvis
de synes, at de, der spiller, er interessante at se
og høre på. Så hvis du vil ha’ folk til at lytte,
skal du blive god til at fange folks opmærksomhed. Du må gerne være en lille smule fræk. Og
du skal også være rimelig god til at spille. Folk
gider nemlig ikke lytte til en, der spiller alt for
mange fejl.
Vi begyndte med at spille på gaden for mange
år siden. Vi havde lært nogle numre udenad
på harmonika og sopransaxofon. I starten gik
det ikke så godt. Vi blev lidt nervøse, hvis folk
stillede sig op for at lytte. Men efterhånden
begyndte det at gå rigtig godt, og da vi tog på
en lang rejse ned gennem Europa, Nordafrika
og Mellemøsten tjente vi mange penge ved at
spille på gaden. Desuden fik vi en masse oplevelser, som vi aldrig havde fået, hvis ikke vi
havde haft musikken med.
For når man står der og spiller, så kommer folk
hen for at snakke, hvis de kan li’ musikken. Vi
er både blevet inviteret med hjem og til fest,
hvor vi har oplevet musik fra det land, vi nu var
i. Tit er vi blevet bedt om at spille til specielle
begivenheder, så vi har spillet til byfest i Frankrig, til mavedans i Tunesien, til teaterforestillinger i Israel, på et plejehjem i Polen og i mange
andre sammenhænge. Flere gange har vi været
ved at komme i fængsel, for det er ikke lovligt
at spille på gaden i alle lande - men det er en
helt anden historie.
Nogle gange har vi spillet sammen med andre
musikere, og de har så lært os noget af deres
musik. Så på rejserne har vi oplevet noget helt
anderledes musik end det, vi plejer at høre
herhjemme i radioen og fjernsynet - og det er

noget af den musik, vi vil spille for jer.
Til skolekoncerten kommer I til at høre musik
fra Grækenland, Tyrkiet, Makedonien Rumænien og Bulgarien. Vores hovedinstrumenter er
harmonika og sopransaxofon, men på vores rejser har vi mødt en række specielle og anderledes instrumenter. (Se siderne med instrumenter!)
Nogle af dem har vi taget med hjem, så I kan
høre dem. For eksempel skal I høre en davul en stor tromme, som man slår på med en tynd
og en lille kølle, en zurla - et træblæserinstrument som vræler og et hakkebræt - et strengeinstrument, som man slår på med små hamre.
Meget af den musik, vi spiller, bliver brugt til
fest - især til de store bryllupsfester, som varer mange dage. Det er dansemusik. Dansene
foregår for det meste i rundkreds. Nogle gange
danser mænd og kvinder hver for sig.
Vi har indspillet musikken til en let dans, som vi
skal lave sammen, når vi kommer.
GO` FORNØJELSE OG PÅ GENSYN!
VENLIG HILSEN
KLEZMERDUO
- HENRIK OG ANN-MAI-BRITT
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TIL VIDEREFORMIDLING

ZJERAVNA – byen i de blå bjerge
I sommeren 2008 besøgte vi den gamle by Zjeravna i Bulgarien. Den ligger i Balkanbjergene, som man også kalder ‘de blå bjerge’. Alle husene er af træ, og hver morgen
driver hyrderne deres køer og geder gennem landsbyens gader. De skal op i bjergene
og græsse. Om aftenen, inden det bliver mørkt, kan man høre bimlen og bamlen af en
masse små klokker – det er hyrderne, der driver deres dyr hjem igen.
I Zjeravna mødte vi Stela, som spillede på gadulka – en slags violin. Hun var rigtig god
til at synge bulgarske og makedonske sange, så hende sad Ann-Mai-Britt og sang
sammen med.
Vi oplevede også et festligt sigøjnerorkester, som Henrik spillede med. (Ham, der spillede
klarinet, kunne skille den helt ad. Til sidst spillede han bare på mundstykket alene!)
Her på siden kan I se nogle billeder fra vores besøg i Zjeravna:

Hyrden
driver sine
geder til
græsning
oppe i de
blå bjerge.

De blå bjerge

Æslet ser ud til at nyde Klezmerduo’s musik!
Henrik spiller med sigøjnermusikere.

Imens hygger
Ann-Mai-Britt
og en dame
fra byen sig
med harmonikamusik.

Stella spiller gadulka

Nu er der en mere. Som publikum
dog strømmer til...!
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Rumænien
Dansk tekst : Ann-Mai-Britt Fjord
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Tegning af Harald Bredholt
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FAKTA OM BALKAN - LÆRER

KORT OM BALKAN
Ordet ‘balkan’ kommer fra tyrkisk og betyder bjergkæde. Når vi bruger betegnelsen balkan
refererer det til Balkanhalvøen, som er den østligste af de tre store sydeuropæiske halvøer.
Halvøen dækker området mellem Adriaterhavet, Det Joniske Hav, Det Ægæiske Hav,
Mamarahavet og Sortehavet, i alt ca. 480.000 km2. Her bor der over 45 mill. mennesker, dvs.
med en befolkningstæthed halvanden gange så stor som det europæiske gennemsnit.
Balkanlandene består af Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien, Albanien,
Makedonien, Bulgarien, Grækenland og den europæiske del af Tyrkiet. Ofte regnes Slovenien,
Ungarn og Rumænien også med.
Balkanhalvøen er præget af
placeringen mellem Orienten
og Occidenten. Her mødes Øst
og Vest, og området har været
adgangsvej for talrige folkeslag
og hære. Balkans urbefolkning
har ikke efterladt sig mange
spor. De kendes først fra den
indoeuropæiske indvandring
omkring år 1000 f. Kr. Omkring
år 200 f.Kr. rykkede romerne ind
og endte med at beherske hele
Balkan, som blev indlemmet i den
romerske administration. Selv i
dag findes der spor af romerske
veje og byer.
Sidenhen blev Balkanhalvøen en
del af Det Byzantinske Rige. Den
græsk-byzantinske civilisation og
kristendommen satte sit præg på de slaviske indvandrere, der siden 500-tallet var begyndt
at komme til området. Men opløsningstendenserne vandt over den byzantinske centralisme,
og nye riger opstod, deriblandt bulgarske, serbiske og bosniske - ja, endda frankiske
korsfarerriger.
Den sidste samling foregik under de tyrkiske osmanneres erobringer, som begyndte i midten
af 1300-tallet. Det osmanniske herredømme bragte med forflytninger og islamisering en stor
forandring i den etniske og religiøse sammensætning. Osmannerriget blev svækket i løbet af
1700-tallet og gik efterhånden i opløsning. Der opstod krige med europæiske stormagter og
nationale løsrivelsesbevægelser, og området har faktisk frem til i dag været præget af politisk
uro og splittelse.
De nye grænser efter 1. verdenskrig skabte ikke stabilitet i området. Der var for stor
fjendtlighed landene imellem og betydelige mindretalsproblemer. 2. verdenskrig medførte
ikke større grænseændringer. De kom først under Jugoslaviens opløsning i 1990erne, som
konsekvensen af konflikter mellem Balkans mange nationaliteter og etniske grupper.
For selvom Balkans folkeslag har mange fællestræk, så er hele området præget af
sproglig, kulturel og religiøs mangfoldighed. Det viser sig i de mange statsdannelser og
de mange etniske grupper, der ofte er spredt ud over flere lande. Nogle folkeslag udgør
befolkningsflertallet i et land, mens de er mindretal i flere andre.
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OM BALKANMUSIK - LÆRER

MUSIKKEN
Den brogede befolkningssammensætning og de mange forskellige kulturpåvirkninger
præger i høj grad også musikken, der varierer meget fra egn til egn. Men der er også mange
fællestræk.Det er typisk for Balkan, at folkemusikken er farvet af orientalske skalaer og stor
rytmisk rigdom. Mange melodier er i asymmetriske taktarter som f.eks. 5/8, 7/8, 11/8.
Musikken er tæt forbundet med dansen, som har haft stor social og rituel betydning især
i landsbysamfundene i forbindelse med årets og livets fester. Det har ændret sig med
vandringen fra land til by, men man kan stadig opleve optog og kædedans i forbindelse med
bryllupper og andre festlige begivenheder.

Lene Noer, illustration fra ’Ska’ Vi Danse’ af Claus Jørgensen

Der findes et væld af spændende instrumenter, der både fungerer som soloinstrumenter
og i ensembler. Ofte bruges instrumenterne som ledsagelse til sang, der næsten altid er
flerstemmig. Sangene handler som alle folkesange om livet på godt og ondt. En speciel
genre er de episke ballader og heltekvad, som bliver reciteret under ledsagelse af
strengeinstrumenter, og som er en del af underholdningen ved de lange bryllupsfester. En
anden genre, som oprindeligt knyttede sig til hyrdelivet, er frie improvisationer eller stærkt
ornamenterede melodier som udføres solo i fri rytme - enten som sang eller instrumentalt.
Måden at synge på er forskellig fra det, vi almindeligvis oplever, når vi synger danske sange.
Der er mange flere forsiringer, og stemmeklangen er anderledes - mere komprimeret og nasal
(med næselyd) - beregnet på at kunne høres langt væk udendørs.
Til koncerten synger vi på makedonsk, serbisk, romani (sigøjnernes sprog) – og dansk. Og vi
kommer også omkring de skæve taktarter. For mange danskere virker de skæve taktarter som
noget meget fremmed og svært tilgængeligt. Vi sidder og har lyst til at klappe med - men vi
kan ikke hvile i rytmer, vi kender. Irriterende - og fascinerende. Men i de fleste tilfælde ligger
rytmen i melodien og det er ikke svært for eleverne at klappe med, når blot vi giver dem
rytmen som en remse.
Instrumentplancherne på de følgende sider viser vores to hovedinstrumenter, harmonika og
sopransaxofon, og nogle af de andre instrumenter, vi spiller på til koncerten. De er gode at
vise børnene som optakt til koncerten, så de oplever genkendelighed.
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HARMONIKA

Ann-Mai-Britts hoved-instrument
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SOPRAN-SAXOFON

Henriks hoved-instrument
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DAVUL

En stor tromme, som man slår på med en tynd pind og en lille kølle.
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ZURLA (SKALMEJE)

Et blæse-instrument af træ, som ’vræler’, når man spiller på det.
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HAKKEBRÆT
(ZIMBALOM / DULCIMER / SANTUR)

Et strenge-instrument, som man slår på med små hamre.
Kært barn har mange navne!

				
KLEZMERDUO & LMS © 2008

JØDEHARPE

Et lille instrument lavet af metal. I midten er der en lille metalpind, som
vibrerer, når man slår på den.
Jødeharpe betyder egentlig kæbeharpe. Det er fordi, den anbringes i
munden (mellem kæberne), når man spiller på den. Den har altså ikke
noget med jøder at gøre!
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DANSEBESKRIVELSER - LÆRER

FORBEREDELSE TIL KONCERT
På eks.-CD’en har Klezmerduo indspillet musikken til en let dans, Jugo.
Musikerne vil øve dansetrinene med børnene til koncerten, men det er en fordel, hvis børnene
har øvet dansen før koncerten. Til det formål henvises til eksempel-CD’en, hvor dansetrinene
forklares. Erfaringsmæssigt får børnene virkelig mere ud af det, hvis de har arbejdet med sang og/
eller dans på forhånd. De er til stede på en anden måde - og det gør oplevelsen større - for os
alle sammen! ????????

JUGO
A
Danses som beskrevet på CD’en, men med alm. håndfatning:
7 gangtrin til højre, venstre fod sættes til.
7 gangtrin til venstre, højre fod sættes til.
Forløbet gentages.
B
(takt 9-16):
Et trin sidelæns til højre, venstre fod sættes til , tre små lette tramp (h,v,h) – gentages i alt 4
gange.
(takt 17-24):
Her er der mange muligheder:
- at drengene og pigerne skiftes til at gå ind i midten og danse, mens de andre klapper
- at læreren eller en elev siger/viser, hvad alle skal gøre (hoppe, klappe, hinke , dreje rundt. osv.)
- at læreren eller en elev siger, hvem der skal ind i midten og danse ( alle dem med lyst hår, rødt
på, sandaler osv.)

Lene Noer, illustration fra ’Ska’ Vi Danse’ af Claus Jørgensen
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LITTERATURLISTE

Musik
Kom og dans, Asmussen og Holden, Edition Egtved
Mariehønen Evigglad og andre folkesange, Borgsten Per, Fagot 1973
Rend og Hop med sang og spil, Tingluti Dansesange, Tingluti Forlag

Netadresser
www.klezmerduo.dk
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