
NAMN:
KLASSE :

⎬

UTPRØVING
MUSIKK, DANS OG DRAMA

⎬

KROPP

• Masser din eigen nakke og kinn. Du kan eventuelt massere nakken 9l ein annan person.

• Trekk inn pusten og stå foroverbøyd med hendene hengande slapt nedover. LøC overkroppen dereDer langsamt opp medan 
   du pustar langsamt ut luCa.

• Slikk tunga rundt munnen, frå vik 9l vik. Først den eine vegen, så den andre. Strekk tunga ut så langt som mogleg. Kven har 
   lengst? Sjå om du kan få tunga opp i nesa som kua kan!

⎬

PUST

• Lag støytvise lyder med p-t-k og f-s-sh. Til denne øvinga er det vik9g å bruke magen, og det er den som skal støyte luCa 
   (ho skal gå inn og ut).

• Tenk deg at du tar opp ein blomster og snusar djupt inn den herlege lukte gjennom nesa (kjenn at nasehòla blir utvida). 
   Utpust på eit svakt f-f-f eller "m-m-m" eller eit sukkande, godt "ah". Så summar ein bie ut frå blomsteren. Lag bielyden! 
   Gjenta øvingane i samanheng.

• Prøve ulike dyrelyder. Hesten med vrinska sine i lyst, fallande leie, hønas kakling, hanens galen, hundens voff-voff i 
   mellomleige, kuas mørke mø. Det er bra med mange dyr i lyst leie. Korleis høyrest det ut når det skal høyrast 9l neste 
   bergtopp? Når dyret er redd? UUorsk ulike styrkegrader og kjensleuDrykk.

⎬

GLISSANDO

• Lage ein dempa b-r-r-r-r (enten rulle-r eller "leppe-r") som eit friD glissando i eit behageleg, friD toneleie. Motorkassa er 
   nede i magen. Kan gradvis ha større glissando. Fordelen med glissandoøvingar er at ein ikkje treng å treffe ein bestemt,
   felles tonehøgde. Denne øvinga løyser spenningar i tungeroten og i strupen og fremmar god pust og god ar9kulasjon.

• Lag berg-og-dal-bane med lyd. Det kan vere eit tog, bil eller fly som køyrer med o-lyden eller ein annan vokal. Lære viser 
   med bevegelsar om toget går oppover, bortover eller nedover, fort-sakte. Andre i klassen kan òg vere "togførar" for dei 
   andre.

• Føres9ll deg at du hoppar i fallskjerm og langsamt nærmar seg jorda og ser hus, tre og vegar komme nærare. Du startar 
   med ein lys tone og langsamt glir nedover.

• Tenk at tonen er ein sproDen liten ping-pong-ball som du støyter frå deg i golvet eller veggen. Tonen spreD høgt og lågt i 
   friD toneleie. Blir sunge på korte, dempa staccatotoner, 9l dømes bå-bå-bå, nå-nå-nå, hi-hi-hi. Eller finn på nokon 
   morosamare ord og lydar. Gjer gjerne bevegelsar 9l!

⎬

INTERVALL

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

Øv på ulike songar dersom nokon i gruppa/klassen din speler bandinstrument. Framfør 
e:er avtale eller som del av ei større framføring / arrangement.

Gjennomfør ulike song og pusteøvingar. 



UTPRØVING
MUSIKK

⎬

LYDLANDSKAP

Denne øvinga fungerer veldig godt for utøvarar som ikkje har improvisert så mykje frå før. Ho er leB å gjennomføre, og 
barrieren for å vere med er låg. Øvinga fungerer òg godt som avspenning. Passar for både små og store grupper (5-50 stk). 

Alle i gruppa legg seg på ryggen og lukkar auga. Auga skal vere lukka gjennom heile øvinga. Det må gjerne vere liB mørkt i 
rommet. 

Lære gir beskjed om at ein byrjar å synge eBer fem minuBs sMlle. Einaste føring er at det skal vere lange tonar. Det treng ikkje 
å vere same tonen eller harmonium i forhold Ml dei andre. 

EBer om lag fem minuB i sMlle byrjar ein eller annan å synge. Det er ikkje bestemt kven, men eBer vedkommande har starta vil 
resten av gruppa òg bli med. DeBe vil danne ulike klangteppe.

Målet er å bruke øra og lyBe Ml musikken som ein skaper saman i gruppa. 

Ingen gir teikn eller bestemme når øvinga/stykket er ferdig. Øvinga er over når sMlla har søkkt seg.

⎬

HERMELEIKEN

Imitasjon er gøy. Bare fantasien seBer 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. DeBe kan gå på omgang og framkaller gjerne mye laBer. Stå gjerne i sirkel. Dere 
kan også herme rytmer, melodiske snuBer, klanger, talesang, nonsense-prat.

⎬

LYTTEØVINGAR

• Lag mjuke kaBelyder i friB toneleie, mjukt og i langsamt tempo. Varier mellom liten kaBeunge, stor kaB, klagande, 
   nysgjerrig, nasalt. DereBer blir vokalane sungne med mest mogleg lik klangfarge på m-i-e-æ-a-å-o på angiBe tonar frå lærer. 
   Det kan vere ein lang liggetone eller fallande kvint. Syng mykt og svakt.

• Stå i sirkel. Du lagar ein lyd som dei andre hermer. Start gjerne med liB rare og morosame lydar. Legg Ml ein bevegelse. EBer 
   kvart kan dei andre forstørre lyden og bevegelsen. Det går på omgang der alle lagar ein lyd/bevegelse som dei andre hermer. 
   DeBe losnar oYe på laBermusklane.

• Lærer eller elev syng ein tydeleg melodisk sekvens, kora hermer. Improvisér gjerne, og leik med ulike klangar og 
   syngemåter. Gjenta same melodiske sekvens Ml alle er med.

• Stå i sirkel. Lærer elle ein elev held ein tone mellom peikefingeren og tommelen som du sender vidare Ml personen på høgre 
   side. Personen tar i mot med handa si og syng same tone før ho/han sender vidare Ml neste osb. EBer kvart kan fleire 
   tonar blir send slik at det blir klangar.

• Syng ein tone (i taleleiet). Be songarane memorere tonen inni seg. DereBer syng dei tonen. Øvinga kan òg relaterast Ml @
   songar som blir sungen. Gi starBonen (og gjerne akkorden), be alle vere sMlle før dei syng tonen saman samMdig.

• Syng ein enkel og kjend song. På teikn frå lærar opphøyrer songen, men koret skal fortsetje å synge inni seg. På eit nyB 
   teikn fell koret inn i songen igjen. Er vi på same stad?

• Syng ein enkel og kjend song. Kvar songar eller gruppe av songarar syng berre eiB ord eller ei staving, og det gjeld å  
   halde oppe ein god flyt i songen.

Syng ulike songar i kor.


