
Workshop: ”Lyd fra miniature til historiefortælling” børn i 
alderen fra 2-6

Børneworkshoppen er 6 uger i varighed. 
Workshoppen pr. af en-halvanden  time lang afhængigt af alderen.
Det er oppe i tiden at arbejde med lyde på en computer. Stort set alle børn i alle aldre i DK har mulighed for 
at komponere musik eller lyde på deres computere, Androids, Ipads og Iphone. Før den nye generation 
begynder at interessere sig for det, vil jeg gerne præsenterer en anden måde, at lave lyd på; at komponere et 
forløb af lyde analogt med ting, vi finder sammen. Med workshoppen vil jeg fokuserer børnenes sansning af 
lyd og det taktile i mødet med hvordan man rent faktisk visualisere en lyd, tegner den, mærker på den, ser 
den som et materiale. Hvordan man lytter til det og komponerer den analogt, før den med tiden digitalisere. 
Kan man lave et musikstykke med de lyde, vi finder og understøtte en historie?

1.  Vi går udendørs og finder; grankogler, blade, sten, eller ting og dimser, der kan lyde.

2. Så beskriver vi, hvordan de lyder. Det føles måske godt eller skidt i kroppen at lytte til. 

3. Derefter forsøger vi at samle så mange ens lydremedier som muligt og bruger dem til 
falde ned på et legehustag, teltdug eller en paraply. (hvor en gruppe på seks børnehavebørn 
kan stå eller sidde under og lytte). 

4. Så snakker vi om, hvad vi hørte og hvad det lød som. Hvordan kan den se ud hvis den 
tegnes?

5. Vi afprøver vi at lave musik/lydeffekter med vores remedier mens der fortælles en 
historie, Her som eksempelvis i ”Ib fodrer myrene”, laver vi lyden af dyrepasserens kost.

6. Efter at afprøve de forskellige materialer, man kan bruge fra naturen, skal vi afprøve med 
grøntsager, som man kan finde i køkkenhaven evt. op til en pause med snacks. Og vi hakker,
tygger og smasker.


