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Introduktion til læreren
I forbindelse med jeres besøg i forsamlingshuset, har vi udarbejdet dette materiale, som forhåbentlig kan
være med til at åbne for den lydlige dimension i sproget og lægge et fokus på det talte ord og oplæsning.
Projektets underviser arbejder sammen med klassen om nedenstående opgaver i forsamlingshuset.
Forløb: Et forløb med ArtMobile varer 2 timer ude i forsamlingshuset
Klassetrin: 7.-10. klasse. Materialet egner sig til dansk
Emne: Æstetik og det talte ord
Sproget er også et instrument, hvilket man kan glemme, hvis man kun læser litteratur og ellers snakker – den
talte litteratur, som vi oplever den i Poetry Slam, til MC’s Fight Night, til gode prædikener og den årlige
nytårstale er en sjælden ting. Vi håber, at vi med dette materiale kan være med til at få opmærksomheden
skærpet omkring fremførelsen af det skrevne ord og få det talte ord til at blomstre.
God fornøjelse!

Når ArtMobile er koblet til internettet uploader den billeder fra elevernes værker, de kan ses her:
http://artmobile.portaplay.dk/

Kilder:
http://ilitt.dk
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/

ArtMobile er en del af ICE-projektet under Kulturregion Fyn og støttet af Kulturministeriet. Installationen er
skabt i et tværfagligt samarbejde mellem: BRANDTS, Odense Centralbibliotek og Odense Symfoniorkester.
ArtMobile er udviklet og produceret i samarbejde med Die Asta Experience, Søren Robert Lund Arkitekter og
Kanako. Forsamlingshusturnéen er finansieret af Region Syddanmark.
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ICE projekterne
I Kulturregion Fyns projekt ICE – Interactive Culture Explorers – deltager i alt 9 kunst- og kulturinstitutioner,
og der er udviklet 6 unikke, nyskabende og digitale kulturoplevelser til børn og unge:







ARTMix (BRANDTS, Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet, Ungdomshuset i Odense)
ArtMobile (BRANDTS, Odense Symfoniorkester, Odense Centralbibliotek)
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr – på Lyø (Øhavsmuseet)
Pythagoras’ Nøgle (Faaborg Museum)
Spor i Tiden – Spøgelses- og skæbnejagt på Fattiggården (Forsorgsmuseet)
Vikingekongens Grav (Vikingemuseet Ladby, Østfyns Museer)

ICE projekternes undervisningsmateriale er udarbejdet i samarbejde mellem forskellige faglærere,
pædagogiske konsulenter og kulturinstitutioner og består af 6 moduler, der skal gennemgås henholdsvis før
og efter et besøg på kulturinstitutionen.
I er velkomne til at downloade og bruge både apps og undervisningsmateriale. Alt materiale vil ligge frit
tilgængeligt på Kulturregion Fyns hjemmeside: http://kulturregionfyn.dk/kulturregion-fyns-digitale-kunst-ogkulturformidlingsprojekt-ice og på de deltagende institutioners hjemmesider.
ARTMix – BRANDTS, Faaborg Museum & Johannes Larsen Museet
Træd ind i rollen som kunstner og oplev, hvad der sker, når man ændrer et maleri. Leg med perspektiv, flyt
havet op i himlen, mal køerne blå og fjern træerne fra skoven. I ARTMix skruer vi op for kulørerne, blander
figurerne og vender det hele på hovedet.
I ARTMix kan du eksperimentere med kendte kunstværker fra Johannes Larsen Museet, Faaborg Museum og
BRANDTS.
ARTMix er et intuitivt og interaktivt mash-up værktøj, som giver dig mulighed for at udforske og modificere
værker af kendte kunstnere og opleve, hvordan selv små ændringer i farver, komposition, perspektiv og
beskæring kan påvirke et kunstværks udtryk radikalt.
Projektet er primært udviklet til 7.-10. klasser i fagene dansk og billedkunst. Materialet egner sig også til
historie og samfundsfag samt til brug på ungdomsuddannelserne.
ArtMobile – BRANDTS, Odense Centralbibliotek & Odense Symfoniorkester
Brug kroppen til at udforske sammenspillet mellem billedkunst, klassisk musik og litteratur i denne mobile
installation.
Installationen består af ord, klassisk musik, farver og symboler, der påvirkes af og ændrer karakter gennem
publikums bevægelser og interaktion. ArtMobile eksperimenterer med nye måder at arbejde med læring
indenfor kunst – gennem kroppen som skabende instrument.
De unge skal mærke, hvad det vil sige selv at skabe kunst og få kunstens æstetik og sanselighed ind under
huden. Gennem deres egne kropslige bevægelser lærer de om de grundlæggende kunstneriske principper
inden for de 3 kunstarter.
Projektet er primært udviklet til 5.-10. klasser i fagene dansk, billedkunst og musik.
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Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr – Øhavsmuseet
Kom med på jagt på Lyø i år 1223. Tag med på en fysisk rejse tilbage til middelalderen og bliv en del af
danmarkshistorien. I rollen som ung adelsmand oplever du hjortejagt, intriger og en kongelig kidnapning.
Som nyt medlem af hirden er du en del af jagten, hvor forræderen Sorte Henrik og Kong Valdemar Sejr
konfronterer hinanden i en magtkamp om Danmarks fremtid. Hvem skal du holde med for at vinde hæder og
ære?
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr er en augmented reality app til smartphones og tablets, der lader dig
opleve den historiske bortførelse på Lyø, der bl.a. resulterede i Jyske Lov og samlingen af Danmark under
Dannebrog.
Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr kan bruges ved klasse-, familiebesøg og vandreture på Lyø, samt i
klasseværelset efter besøget på Lyø.
Projektet er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene historie, dansk og drama.
Pythagoras’ Nøgle – Faaborg Museum
En matematisk og arkitektonisk skattejagt.
Gennem en fysisk og matematisk udforskning af Faaborg Museums unikke arkitektur, får eleverne i grupper
adgang til hemmeligheder og indsigter i den grundliggende sammenhæng mellem arkitektur og matematik.
Komposition, sigtelinjer, størrelsesforhold, design, farver og andre grundbegreber undersøges gennem
matematiske opgaver. Når du løser opgaverne, får du som belønning afsløret en af Pythagoras’
hemmeligheder. Disse hemmeligheder formidles i form af historier og levende 3D-modeller, der fortæller
om fortidens store matematikere og arkitekter, f.eks. den første egyptiske papyrus om matematik samt det
kinesiske og persiske talsystem.
Projektet er primært udviklet til 4.-6. klasser i matematik.
Spor i Tiden – Forsorgsmuseet
Tag på skæbne- og spøgelsesjagt på Fattiggården og gør fortiden levende!
Spor i Tiden er en interaktiv opdagelsesrejse, hvor du i rollen som journalist rejser tilbage i tiden og møder
de virkelige beboerne fra Fattiggården. Gå rundt med din digitale notesbog og mød Fattiggårdens mange
skæbner på tæt hold og få en chance for at tale med dem. Hvem var de, hvad tænkte og følte de, og hvad
betyder det at være på en fattiggård?
Spor i Tiden er en augmented reality app til smartphones og tablets, der lader dig møde fortidens personer
på Forsorgsmuseet. Det er et digitalt værktøj, hvor du i rollen som journalist kan se gennem tiden og møde
og interviewe de mennesker, der har levet på Fattiggården. Hvordan var det at bo her bag murene og under
pigtråden? Mød menneskene, stil spørgsmålene og dan dit eget indtryk af livet på Fattiggården.
Spor i Tiden kan bruges ved klasse- og familiebesøg på museet, samt i klasseværelset efter besøget på
Fattiggården.
Spor i Tiden er primært udviklet til 8.-10. klasser i fagene dansk og samfundsfag.
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Vikingekongens Grav – Vikingemuseet Ladby (Østfyns Museer)
Gå i arkæologernes fodspor og træd ind i vikingekongens grav – på jagt efter hemmeligheden bag
Ladbyskibet og den begravede konge. Hvem var han – og hvorfor blev han begravet i et skib i en gravhøj?
Hvem har røvet graven, og går kongen igen i Ladby?
Vikingekongens Grav er en interaktiv opdagelsesjagt på fortidens hemmeligheder, som giver dig mulighed
for at lære mere om Ladbyskibet og dets mange mysterier. Du kan løse fire missioner: Begravelsen,
Udgravningen, Skibsgraven og Indbruddet.
Udforsk skeletter, dragehoveder, ofrede dyr og skatte i Ladbykongens sidste hvilested og opklar mysteriet
om, hvorfor vikingerne begravede et helt skib oppe på land.
Vikingekongens Grav kan bruges ved klasse- og familiebesøg på museet, i klasseværelset eller i stuen
derhjemme.
Vikingekongens Grav er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene historie og dansk.
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OPLÆSNINGSMARATON
Vi skal nu igennem en konkurrence på ord, som samtidig vil skabe originale kunstværker. Konkurrencen
bygger på de samme principper som Poetry Slam – nemlig at der er et hold, som bruger ArtMobile, imens
resten af klassen får rolle som dommere.
I skal starte med at dele klassen op i hold á fire elever, hvis det ikke går helt op, så kan man godt være fem
elever på et hold.
Et af holdene skal nu gøre sig klar til at bruge ArtMobile. Derefter skal I uddele de fem dommermapper til de
øvrige hold i klassen. Hvis der kun kan laves fem hold i klassen, så lad være med at bruge den 5.
dommermappe.

DOMMERROLLER:
Dommerhold 1: ”Æstetik”
Jeres opgave er at bedømme, hvor godt de enkelte dele er i samklang. Det vil sige: passer ordene,
symbolerne, farverne og musikken godt sammen – eller er det noget rod?
Dommerhold 2: ”Ord”
Jeres opgave er at bedømme, hvordan ordene bliver brugt. Passer ordene godt sammen, bliver der skabt
sætninger, er det interessante ord, der bliver brugt?
Dommerhold 3: ”Lyd”
Jeres opgave er at bedømme, hvordan lyden bliver brugt. Bliver der lagt gode effekter på, passer de til
lyden? Er det den rigtige lyd, der er valgt? Er oplæsningen god (hvis der læses op)?
Dommerhold 4: ”Symboler og farver”
Jeres opgave er at bedømme, hvordan symboler og farver bliver brugt. Passer de sammen? Har farven en
betydning, og passer den sammen med resten? Ligner det noget? Hvad med symbolerne, er de velvalgte?
Dommerhold 5: ”Harmoni på midten”
Jeres opgave er at se på, hvordan tingene mødes på midten. Passer ordene til symbolerne og farverne, når
de mødes? Bliver musikken justeret, så den passer til mødet? Samarbejder eleverne om det, de laver?

DOMMERSKALA
Alle dommere bedømmer på en skala fra 0.0 til 10.0 = 0.0 er dårligt og 10.0 er sublimt, fantastisk og helt
utroligt! Efter hver præstation, noteres dommernes point ned i skemaet på følgende side.

OPGAVE:
I skal nu vælge et hold, som starter ved ArtMobile. Holdet skal vælge et tema og finde de tre digte, som
hører til. Når ArtMobile starter skal en elev læse højt, imens de andre elever laver et værk. Når der er gået et
minut, løber oplæseren hen og bytter plads med en af de andre på holdet, som så læser et nyt digt op – og
når der er gået et minut igen, byttes der roller for sidste gang.
Værket tager altså tre minutter, og dommerne når at høre tre digte, imens der skabes et nyt værk.
Udfordringen er at få det hele til at passe sammen!
Når holdet er færdigt, giver dommerne point – og et nyt hold prøver, gerne med et nyt tema…
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POINTSKEMA
Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Hold 6

Æstetik
Ord
Lyd
Symboler og
farver
Harmoni på
midten
Point i alt:
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OPLÆSNINGSDIGTE TIL TEMAET ”CRAZY”
CRAZY 1 / TEKST: MICHAEL STRUNGE / MUSIK: CARL NIELSEN
”ANARKI”
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CRAZY 2 / TEKST: MICHAEL STRUNGE / MUSIK: HOLMGREN
”Folk er mærkelige”
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CRAZY 3 / TEKST: LEIF SYLVESTER / MUSIK: SJOSTAKOVITJ
”Trapezkongen Bob”
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OPLÆSNINGSDIGTE TIL TEMAET ”LOVE”
LOVE 1 / TEKST: LOV OM SEKSUALITET / MUSIK: BACH
Jens Blendstrup, 2000
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LOVE 2 / TEKST: DAN TURÉLL / MUSIK: MASCAGNI
”Teenager in love”
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LOVE 3 / TEKST: MICHAEL STRUNGE / MUSIK: ELGAR
”Danskpip (Grand Pis)”
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OPLÆSNINGSDIGTE TIL TEMAET ”FEAR”
FEAR 1 / TEKST: IVAN MALINOWSKI / MUSIK: CARL NIELSEN
”Åbent digt til Vorherre”
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FEAR 2 / TEKST: YAHYA HASSAN / MUSIK: NØRGÅRD
”Plasticblomst”
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FEAR 3 / TEKST: MICHAEL STRUNGE / MUSIK: SIBELIUS
”Krig”
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REBUSOPGAVER
I har tre minutter. Når I har formået at få disse to til tre ting til at være på skærmen på samme tid, må I
bladre videre til næste opgave. Hver gang I bladrer, får I et point.
I kan også spille hold mod hold ved selv at sammensætte udfordringer fra ArtMobiles ord- og symbollister.

+ farven gul
+ et navneord
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+ stilhed i musikken
+ et ord der starter med
”S”
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+ farven grøn
+ et udsagnsord

19

+ farven blå
+ et ord med tre
stavelser

20

+ høj musik
+ et synonym for et
menneske
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+ farven rød
+ et navneord
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+ spraymaling-effekt
+ et tillægsord
+ musikeffekter
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+ i kæmpe størrelse
+ et ord med to
stavelser
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+ brugt som tapet
+ høj musik
+ et ord som starter med
bogstavet ”M”
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+ farven hvid
+ et navneord
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GAS – POESI, EN KREATIV LYTTE-, KIGGE- OG SKRIVEØVELSE
Her er en anden type opgave, I kan prøve. Den udspringer af den franske Oulipo-bevægelse, som laver
litteratur ud fra matematiske regler. I skal prøve at skabe det, som hedder GAS-Poesi, altså Genetiv-AdjektivSubstantiv sætninger. Det betyder sætninger, der starter med et navneord i ejefald, derefter et tillægsord
(som dog også kan være et udsagnsord i lang tillægsform) og til sidst et navneord. Det kan f.eks. være:
”Blyantens grønne længsel”, ”Kærlighedens dybe flaske”, ”Hjertets skrigende mord”, ”Fødselsdagens tomme
øjne”, ”Telefonens visne smil”, osv. De bliver bedst, hvis man blander noget konkret og abstrakt i samme
sætning – og husk, man må gerne ændre på ordenes bøjning.
I kan lave øvelsen på flere måder: Én måde at gøre det på er ved at lave et hold, som bruger ArtMobile,
imens publikum deles op i to eller tre hold (hvis ArtMobile-holdet også laver digtoplæsning, så skal publikum
deles i tre hold). Imens ArtMobile bruges, skal publikum så lave GAS-Poesi, dog med det lille benspænd, at
det ene hold kun må ”samle/bruge” ord fra den venstre skærm, det andet hold må kun ”samle/bruge” ord
fra den højre skærm – og det sidste hold må kun ”samle/bruge” ord fra det digt, som bliver læst op. Når
ArtMobile temaet er slut, så læser I noget GAS-Poesi op for hinanden.
I kan også lave en mere fri øvelse, hvor I lader ét hold elever bruge ArtMobile med eller uden digtoplæsning,
og så skal resten af klassen lav GAS-Poesi, som bruger ord og symboler fra hele værket.
… og man kan lave sine egne benspænd; I må kun lave GAS-Poesi med gule ting, I må kun lave GAS-Poesi
med negative ord, I må kun skrive, når musikken er høj, I må kun bruge ord, som starter med en konsonant.
Kun fantasien sætter grænser!
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