
”En sang du husker” er et musikalsk kreativt skabende forløb for skoleelever
I et spændende møde med en professionel sangskriver motiveres og støttes eleverne til at gennemføre en 
kreativ proces med skabelse af deres helt egne sange.
Med viden om kompositionsteori og et åbent sind overfor børns humor og begrebsverden, imødekommes 
elevernes ideer og eleverne støttes i at digte, lytte, synge og strukturere deres helt egne melodier og tekster 
i en tryg atmosfære.

 ”En sang du husker” er et huskunstnerbesøg som elever vil huske!
Sangenes emner aftales på forhånd med klassens lærer. 
Emnerne som sangen skal handle om kan være livsfilosofi, hverdagshyldest, konfliktløsning eller faglige 
specifikke emner som fx matematiske remser, kun fantasien sætter grænser.
Jeg har gennem tidligere Hukskunstnerprojekter og mit arbejde i Koda skolekontakt, opnået stor erfaring 
med at skrive sange sammen med børn. Min oplevelse er, at det giver helt utroligt meget glæde og “a-ha” 
oplevelser for både børn og voksne at være med i sangskrivningsprocessen. Lærerne ser deres børn fra nye 
vinkler og får samtidig inspiration og konkrete eksempler på hvordan man kan inkludere den kreative proces 
i dagligdagen. Jeg oplever at børnene glædes helt utroligt over at have været med til at skabe deres helt 
egne sange, og at det samtidig var sjovt. Det er så fedt!  
Børnene snuser til det kreative rum som sangskrivning er. Alle får en sang som de har været med til at lave, 
mange børn får fornyet troen på at de selv kan skabe musik og kunst, og de har fået et ansigt på en 
sangskriver. 

Eksempel på program (ca. tider) 
kl. 8.00 Præsentation af hvordan en sangskriver arbejder (med eksempler på guitar)

kl. 8.20 Oplæg til eleverne om at skrive sange

Kl. 8.50 Kreativ proces med sangskrivning

kl. 11.20  Fælles afslutning med præsentation af sangene

Lyder det spændende?    Så meld jer til at deltage i en ansøgning til Kunstrådets Huskunstnerordning, 
        Vi skal have jeres tilmelding senest den 3. februar. 

Pris         Huskunstnerordningen støtter arrangementet, så det kun vil koste jer 1250 kr.  
        af få sangskriveren Anders Graae på besøg med huskunstnerprojektet
        “En sang du husker”.

Bare send os:                   - skolens navn
        - dine kontaktoplysninger
        - og hvilken uge i skoleåret 2014/2015, som det vil passe jer godt at få besøg i.
         Obs. Af hensyn til en nærværende proces, hvor alle elever er deltagende, er der 
        et max på 28 elever pr. besøg. Det er dog muligt at aftale flere besøg. 

Send ansøgning til :      Kontakt@matematiksange.dk   (Senest 3. februar.)
Med venlig hilsen

Anders Graae 
andersgraae.dk
tlf. 24 82 13 83

Citat af Hanne Klæbel, Frederiksberg Skole :
 ” Vi har været meget glade for det musikalske pust udefra som vi fik med

dig - at du uden de store problemer kan få rytme og sange ud af en
hvilken som helst tekst komponeret på små 50 minutter af børn i

indskolingen. 
Vi er begejstrede og har nu tre brugbare sang om division, som børnene
kan bruge til morgensamlingerne, og i øvrigt synge, når det passer dem. 
Melodierne til vores tekster, som du ryster ud af ærmet, eller guitaren,

er gode at synge med på og nemme at huske.”
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