
UTPRØVING
MUSIKK

NAVN:
KLASSE :

⎬

⎬

KROPP

• Masser din egen nakke og kinn. Du kan eventuelt massere en annen persons nakke.

• Trekk inn pusten og stå foroverbøyd med hendene hengende slapt nedover. LøB overkroppen dereCer langsomt opp mens du 
   puster langsomt ut luBen.

• Slikk tunga rundt munnen, fra vik Fl vik. Først den ene veien, så den andre. Strekk tunga ut så langt som mulig. Hvem har 
   lengst? Se om du kan få tunga opp i nesa som kua kan!

⎬

PUST

• Lag støtvise lyder med p-t-k og f-s-sh. Til denne øvelsen er det vikFg å bruke magen, og det er den som skal støte luBen 
   (den skal gå inn og ut).

• Tenk deg at du tar opp en blomst og snuser dypt inn den deilige luka gjennom nesa (kjenn at nesehulen utvides). Utpust på 
   et svakt f-f-f eller "m-m-m" eller et sukkende, godt "ah". Så summer en bie ut fra blomsten. Lag bielyden! Gjenta øvelsene i 
   sammenheng.

• Prøve ulike dyrelyder. Hesten med sine vrinsk i lyst, fallende leie, hønas kakling, hanens gal, hundens voff-voff i mellomleie, 
   kuas mørke mø. Det er bra med mange dyr i lyst leie. Hvordan høres det ut når det skal høres Fl neste bergtopp? Når dyret 
   er redd? UTorsk ulike styrkegrader og følelsesuCrykk.

⎬

GLISSANDO

• Lage en dempet b-r-r-r-r (enten rulle-r eller "leppe-r") som et friC glissando i et behagelig, friC toneleie. Motorkassa er nede 
   i magen. Kan gradvis ha større glissando. Fordelen med glissandoøvelser er at man ikke trenger å treffe en bestemt, felles 
   tonehøyde. Denne øvelsen løser spenninger i tungeroten og i strupen og fremmer god pust og god arFkulasjon.

• Lag berg-og-dal-bane med lyd. Det kan være et tog, bil eller fly som kjører med o-lyden eller en annen vokal. Lærer viser 
   med bevegelser om toget går oppover, bortover eller nedover, fort-sakte. Andre i klassen kan også være "togfører" for de 
   andre.

• ForesFll deg at du hopper i fallskjerm og langsomt nærmer seg jorden og ser hus, trær og veier komme nærmere. Du starter 
   med en lys tone og langsomt glir nedover.

• Tenk at tonen er en spreCen liten ping-pong-ball som du støter fra deg i gulvet eller veggen. Tonen spreCer høyt og lavt i 
   friC toneleie. Synges på korte, dempede staccatotoner, for eksempel bå-bå-bå, nå-nå-nå, hi-hi-hi. Eller finn på noen 
   morsommere ord og lyder. Gjør gjerne bevegelser Fl!

⎬

INTERVALL

• Øv på å synge disse intervalla:
- prim (samme tone)
- sekund
- oktav
- kvint
- ters

Øv på ulike sanger dersom noen i gruppen/klassen din spil ler bandinstrument. Fremfør 
e:er avtale eller som del av en større fremføring / arrangement. 

Gjennomfør ulike sang og pusteøvelser. 
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⎬

LYDLANDSKAP

Denne øvelsen fungerer veldig godt for utøvere som ikke har improvisert så mye fra før. Den er le@ å gjennomføre, og 
barrieren for å være med er lav. Øvelsen fungerer også godt som avspenning. Passer for både små og store grupper (5-50 stk). 

Alle i gruppa legger seg på ryggen og lukker øynene. Øynene skal være lukket gjennom hele øvelsen. Det må gjerne være li@ 
mørkt i rommet. 

Lærer gir beskjed om at man begynner å synge e@er fem minu@ers sKllhet. Eneste føring er at det skal være lange toner. Det 
trenger ikke å være samme tonen eller harmonier i forhold Kl de andre. 

E@er om lag fem minu@er i sKllhet begynner en eller annen å synge. Det er ikke bestemt hvem, men e@er vedkommende har 
startet vil resten av gruppa også bli med. De@e vil danne ulike klangtepper.

Målet er å bruke ørene og ly@e Kl musikken som man skaper sammen i gruppa. 

Ingen gir tegn eller bestemme når øvelsen/stykket er ferdig. Øvelsen er over når sKllheten har senket seg. 

⎬

HERMELEKEN

Imitasjon er gøy. Bare fantasien se@er grenser for hva dere kan gjøre mer herming. Hva med en musikalsk versjon av 
hviskeleken? Eller at en gruppe imiterer den andre og omvendt. Man kan også gjøre slik at en person lager en lyd og en 
bevegelse som de andre hermer og forstørrer. De@e kan gå på omgang og framkaller gjerne mye la@er. Stå gjerne i sirkel. Dere 
kan også herme rytmer, melodiske snu@er, klanger, talesang, nonsense-prat.

⎬

LYTTEØVELSER

 • Lag myke ka@elyder i fri@ toneleie, mykt og i langsomt tempo. Varier mellom liten ka@eunge, stor ka@, klagende, nysgjerrig, 
   nasalt. Dere@er synges vokalene med mest mulig lik klangfarge på m-i-e-æ-a-å-o på angi@e toner fra lærer. Det kan være en 
   lang liggetone eller fallende kvint. Syng mykt og svakt.

• Stå i sirkel. Du lager en lyd som de andre hermer. Start gjerne med li@ rare og morsomme lyder. Legg Kl en bevegelse. E@er 
   hvert kan de andre forstørre lyden og bevegelsen. Det går på omgang der alle lager en lyd/bevegelse som de andre hermer. 
   De@e løsner oWe på la@ermusklene.

• Lærer eller elev synger en tydelig melodisk sekvens, koret hermer. Improvisér gjerne, og lek med ulike klanger og 
   syngemåter. Gjenta samme melodiske sekvens Kl alle er med.

• Stå i sirkel. Lærer elle en elev holder en tone mellom pekefingeren og tommelen som du sender videre Kl personen på høyre 
   side. Personen tar i mot med sin hånd og synger samme tone før hun/han sender videre Kl neste osv. E@er hvert kan flere 
   toner sendes slik at det blir klanger.

• Syng en tone (i taleleiet). Be sangerne memorere tonen inni seg. Dere@er synger de tonen. Øvelsen kan også relateres Kl @
   sanger som synges. Gi star@onen (og gjerne akkorden), be alle være sKlle før de synger tonen sammen samKdig.

• Syng en enkel og kjent sang. På tegn fra lærer opphører sangen, men koret skal fortse@e å synge inni seg. På et ny@ tegn 
   faller koret inn i sangen igjen. Er vi på samme sted?

• Syng en enkel og kjent sang. Hver sanger eller gruppe av sangere synger kun e@ ord eller en stavelse, og det gjelder å  
   oppre@holde en god flyt i sangen.

Syng ulike sanger i kor.


