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Om EducOpera projektet

EducOpera projektet er et Erasmus+ projekt som har samlet 5 internationale partnere, 
i forsøget på at finde en måde hvorpå man kunne anerkende de evner og kompetencer, 
som unge kan tilegne sig gennem uddannelse til opera og inden for musik generelt set.
 
I forhold til dette projekt tager vi udgangspunkt i en forståelse af tilegnelsen af sådanne 
kompetencer som middel til at nedbringe tidligt afsluttet skolegang (ESL) blandt unge, 
enten blandt de som allerede har forladt skolen, eller de som er i fare for at gøre det. 
At lære musik styrker unges kognitive, følelsesmæssige, fysiske og sociale udvikling og 
er en væsentlig kilde til kreativitet. At sætte fokus på de kompetencer som unge kan 
tilegne sig gennem denne specifikke læringsproces bidrager til succes i det formelle 
uddannelsessystem.
 
Grundet mangfoldigheden af musikalske uddannelsessystemer I EU landene, er denne 
vejlednings formål at give lærere og/ eller undervisere (der her betragtes som mentorer) 
som varetager ikke-skemalagte og/ eller frivillige aktiviteter pædagogisk støtte, som 
kan overføres til en specifik kontekst. Den vejledning som præsenteres her er ikke 
afhængig af nogen andre og kan således anvendes forskelligt, alt efter skiftende kontekst.

EducOpera projektet tilbyder også uddannelse til unge som ellers ikke ville stifte 
bekendtskab med operaens kultur (eksempelvis de som bor i udsatte boligområder). 
Operaen præsenteres her som en ikke-skemalagt aktivitet, hvilket betyder at de unge 
indgår i træningen på frivillig basis. Ikke desto mindre kan de øvelser som præsenteres 
i denne vejledning også anvendes i det formelle uddannelsessystem, mens opera i 
sig selv indeholder et væld af muligheder for inklusion i forskellige fag der indgår i 
skoleundervisningen så som historie, etik, sprogundervisning, dans, sang, retorik, 
matematik osv.
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Hvad er vores mål?

Målet er at stille en vejledning til rådighed som gør mentorer og undervisere i stand 
til at forstå kompetencetilgangen inden for ikke-skemalagte musikalske aktiviteter, 
samtidig med at der præsenteres praktiske øvelser til observation og evaluering af de 
tilegnede kompetencer. Ved at forstå og evaluere de kompetencer som tilegnes gennem 
processen med musical/opera, bygges der bro mellem det formelle og ikke-formelle 
eller uformelle uddannelsessystem. Vejledningen opfordrer specifikt undervisere 
og mentorer til at inddrage unge som er i fare for at droppe ud af skolen eller som 
allerede har forladt skolen i det ikke-skemalagte frivillige arbejde, da dette kan få dem 
til at genvinde motivationen til at lære, og hjælpe dem med at finde vej tilbage til det 
(formelle) uddannelsessystem.

Vi tilbyder yderligere undervisere (lærere på skolen, og undervisere udenfor skolen) 
praktisk materiale, øvelser forbundet til musik generelt set og opera i særdeleshed 
som kan bruges i sessioner med unge. Hvordan kan vi introducere opera til unge på 
en spændende, attraktiv made? Hvordan kan elementer af opera og musik udføres 
inden for rammerne af skole og ikke-skemalagte aktiviteter? Hvordan kan vi bygge 
bro mellem de forskellige fag som indgår i skolens undervisning og hvordan kan unge 
bruge deres uformelle og ikke-formelle viden i opera-uddannelse?

2
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Hvordan når vi disse mål

De mål som præsenteres i det ovenstående kan nås på mange forskellige måder. 
Denne mentorvejledning fører undervisere gennem forskellige trin. Derfor anbefaler 
vi omhyggelig gennemlæsning af materialet således at man kan finde de del-
elementer som er brugbare i et specifikt læringsmiljø. Første del af denne vejledning 
indeholder en vejledning til at identificere sociale og følelsesmæssige vanskeligheder 
samt hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelser blandt unge, som ofte, blandt 
andet, fører til tidligt afsluttet skolegang. Yderligere giver den undervisere og lærere 
mulighed for at blive bekendte med idéen om nøglekompetencer forbundet med 
musikalske aktiviteter, og indeholder en vejledning til identificere, beskrive og vurdere 
de kompetencer, undervisere (lærere eller mentorer) behøver fra deres elever. 

I den anden del, præsenterer vi eksempler på musical og opera uddannelse i formelle 
og ikke-formelle sammenhænge. Vi giver et eksempel på en virkelig opera som er 
blevet skrevet specifikt for unge, og tilbyder muligheden for at opsætte den hvor som 
helst i verden. En anden mulighed vi præsenterer, er at bruge operaens materiale til 
undervisningsmæssige formål. Librettoen (på Slovensk med Engelske undertekster) 
tager fat i det nutidige tema tvungen migration, samt gensidig og interkulturel 
forståelse. Den læringsproces som præsenteres i denne manual udvikler dermed 
primært kompetencerne til at kommunikere på modersproget og et fremmedsprog, 
læring om at lære, sociale og borgerskabsmæssige kompetencer og kulturel bevidsthed 
og udfoldelse. Bilaget indeholder yderligere øvelser og eksempler som kan anvendes, 
samt links til videomateriale som fordrer en bedre forståelse af udførelsen af visse af 
læringssessionerne.

Hvis undervisere ikke mødes jævnligt med de unge eller ikke har de fornødne faciliteter 
i deres eget læringsmiljø til at skabe noget så kompliceret som en opera, kan man 
vælge de øvelser som gør det muligt for eleverne at udvikle kulturelle og kunstneriske 
kompetencer med udgangspunkt i mindre faciliteter.

3
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Identifikation af unge som er i fare for at 
droppe ud – et eksemel på et spørgeskema 
som kan vurdere denne risiko

I mange EU lande er det vanskeligt at identificere unge som er i fare for at droppe 
ud af skolen. I visse lande beskrives problemet statistisk, i andre er det muligt at 
systemet ikke håndterer problemstillingen korrekt. Unge som går et år om eller som 
går uregelmæssigt i skole, betragtes altså ikke som værende ”i fare”. Afdeling for 
pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet har foreslået EducOpera overvågning 
af vejledning, som er nyttig til at identificere denne risiko for at droppe ud.  

Denne vejledning baserer sig på den generelle antagelse at ”dét at lære musik styrker 
unges kognitive, emotionelle, fysiske og sociale udvikling og er den væsentligste kilde 
til kreativitet”. Der argumenteres yderligere for at det muliggør tilegnelsen af forskellige 
kompetencer, så som mestring af egen krop, koncentration og vejrtrækning. Det er 
derfor relevant at overvåge de deltagende unges emotionelle udvikling såvel som 
omfanget hvori de mestrer koncentrations- og hyperaktivitetsvanskeligheder i løbet 
af programmet. Det viser sig at sociale og følelsesmæssige vanskeligheder såvel som 
hyperaktivitet og lav opmærksomhed er blandt hovedårsagerne til tidligt afsluttet 
skolegang.

Denne vejledning kan a) benyttes i alle deltagende lande; er b) nem at anvende, 
og muliggør c) overvågning af forandringer over tid; d) fokuserer på sociale og 
følelsesmæssige dimissioner, hyperaktivitet og opmærksomhed; e) dækker over 
målgruppens aldersmæssige spændvidde. Styrker og Vanskeligheder spørgeskemaet 
(SDQ), som oprindeligt var udviklet af den engelske psykiater Robert Goodman fra 
King’s College i London (Kjeldsen & Jensen, 2017; Ministeriet for Børn, Uddannelse 
og Ligestilling 2015), er et internationalt redskab som kan anvendes til EducOpera 
projektet med én primær begrænsning – det anvendes til formel læring (obligatorisk 
uddannelse): 

4
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a) det blev oversat til dansk, fransk, spansk, italiensk og slovensk; 

b) det er et kort (ét-siders) spørgeskema som er nemt af udfylde og anvende; 

c) Spørgeskemaet kan bruges før- og efter afprøvningen til at overvåge 
forandring over tid; 

d) det fokuserer på følelser, hyperaktivitet/ manglende opmærksomhed og 
pro-social opførsel; 

e) instrumentet eksisterer i forskellige versioner, heriblandt: “One-sided self-
rated SDQ for 11-17 year olds”, som kan udfyldes af deltagerne selv. Yderligere 
er det muligt at inkludere både elevers og professionelles perspektiver med 

“T11-17 - SDQ and impact supplement for teachers of 11-17 year olds” (SDQ, 
2018).

Socialstyrelsen, som er en del af Børne- og Socialministeriet, har konkluderet at 
god praksis er opnået ved anvendelsen af denne vejledning i forhold til forskellige 
målgrupper såvel som positive vurderinger af tekniske kendetegn og vejledningens 
anvendelse i evalueringsøjemed. Selvom spørgeskemaet er kort, dækker det de fleste 
formål med same omhyggelighed som mere udførlige alternativer” (Socialstyrelsen 
2013: 13). Det primære spørgeskema består af 25 spørgsmål inddelt i fem kategorier. 
De fem kategorier spørgeskemaet dækker over er: 1) følelsesmæssige symptomer; 2) 
adfærdsvanskeligheder; 3) hyperaktivitet/manglende opmærksomhed; 4) problemer 
med relationer til jævnaldrende; 5) pro-social adfærd. I forhold til spørgeskemaerne 
med yderligere oplysninger, argumenteres der for at: “de opfølgende versioner af SDQ 
inkluderer ikke blot de 25 grundlæggende elementer og indvirkningsspørgsmålet men 
også to yderligere opfølgende spørgsmål som kan tages i brug efter en intervention. 
Har intervention nedbragt problemer? Har intervention hjulpet på anden vis, f.eks. 
ved at gøre problemerne mere udholdelige? For at øge chancen for at måle forandring, 
spørger opfølgnings-versionerne af SDQ ind til “sidste måned” modsat “de seneste 
seks måneder eller dette skoleår”, hvilket er referencerammen for standard versionerne. 
Opfølgnings versionerne udelader også spørgsmålet om vanskelighedernes tidsfølge. 
(SDQ, 2018). SDQ instrumentet pointsættes efterfølgende inden for hvert domæne/
skala og i et samlet antal points. For hver skala og den samlede karakter gives yderligere 
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dumpekarakterer såvel som forskellige scripts der afregner instrumenterne ved hjælp 
af gængse statistiske løsninger (SAS, SPSS, STATA and R).  
 
Instrumentet bruges til at vurdere elever før deltagelse i aktiviteter (præ-test) og igen 
efter programmet er afsluttet (post-test).

En præsentation af SDQ er tilgængelig på forskellige sprog: www.sdqinfo.com

Man  kan vælge imellem: 

• Et-sidet selv-vurderet SDQ for 11-17-årige;

• SDQ og påvirknings-bilag til undervisere af 4-17-årige;

• Karaktergivnings-anvisninger for SDQ for 4-17 årige som udfyldes af 
forældre, lærere eller som selv-rapport.

Fordele ved ikke-skemalagte og frivillige 
aktiviteter i forhold til operauddannelse 

5

Mange undersøgelser bekræfter at de aktiviteter som unge udfører uden for det formelle 
undervisningssystem kan bidrage betydeligt til deres personlige udvikling og vækst og 
dermed også til deres succes i skolen, eller forhindre ESL (tidligt afsluttet skolegang) 
(Se Eccles og Gootman 2002; Larson 2000, Fredericks og Eccles 2005 og 2008). Ikke 
desto mindre er skolesystemet af forskellige årsager ikke synderligt opmærksomt på 
disse undersøgelsers resultater og udnytter ikke det potentiale, som denne aktivitet 
blandt unge bibringer skolesystemet. 
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Disse aktiviteter kan tage form af deltagelse i forskellige kulturelle, kunstneriske 
foreninger eller sportsklubber, hvor de unge udvikler forskellige evner og tilegner 
sig viden, eller som frivillige aktiviteter baseret på frivillighed, altruistiske værdier, 
som frivillig aktivitet med dét formal at gøre noget for samfundet, der som følge 
heraf også har en indvirkning på det individuelle niveau hos dén som udfører det 
frivillige arbejde (Halba and Bartolluci 2017: 27). Ikke-skemalagte aktiviteter tager 
ofte udgangspunkt i frivillighed, og ikke-formel og uformel læring finder som regel 
sted uden for skolesystemet. 

Desuden kan musik-relaterede eller opera-relaterede aktiviteter udføres som en ikke-
skemalagt aktivitet på en systematisk måde (f.eks. ved at lære at spille instrumenter 
på musikskoler) eller som frivillige aktiviteter (for eksempel ved at afholde en gratis 
velgørenhedskoncert). Begge aktiviteter er ofte forbundne, en optræden af unge 
musikere på et plejehjem bliver til en frivillig aktivitet baseret på værdier som altruisme, 
fri vilje, ikke-profit og velgørenhed.

Formålet med EducOpera vejledningen er at understøtte undervisere og vejledere, 
samt at støtte unge som er involveret i musical/opera aktiviteter uden for et formelt 
skolesystem. Forbindelsen mellem formel og ikke-formel eller uformel læring ligger 
derfor i aktiviteter med forbindelse til musik eller opera: unge tilegner sig evner og 
kompetencer som er nødvendige i skolen eller i det daglige liv. I det nedenstående 
præsenterer vi nogle af de mulige musik-relaterede aktiviteter og deres forbindelse med 
nøglekompetencer (den seneste referenceramme fremsat af EU i 2018). Baseret på de 
links som præsenteres i det nedenstående, kan man opfordre undervisere (mentorer 
eller lærere) eller unge til at udfylde rammerne med deres ideer eller specifikke 
eksempler på aktiviteter med relation til musik eller opera.
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NØGLE KOMPETENCE* MUSIK/OPERA AKTIVITET

NØGLE KOMPETENCE 1

Læse kompetence
At skabe eller tilpasse sangtekster til opera optræden; 
at tolke kunstværker gennem samtale, sang og skrift. 

NØGLE KOMPETENCE 2

Flersprogethed
Læsning af sangtekster til en operaforestilling på 
et fremmedsprog, at udføre dele af libretto på et 
fremmedsprog.

NØGLE KOMPETENCE 3

Matematisk kompetence og kompetence 
indenfor videnskab, teknologi og 
ingeniørarbejde

Forberedelse af scenografi til sceneopsættelsen, 
tilpasning til grundlæggende musikalske strukturer, at 
udføre rytmiske mønstre.

NØGLE KOMPETENCE 4

Digital kompetence
Video, foto og lydoptagelse af forestillingen, redigering 
af optagelserne. 

NØGLE KOMPETENCE 5

Personlig, social og læren at lære 
kompetence

Rollespil, samarbejde om produktion, promovering, 
planlægning, organisering af deltagelse i den 
musikalske process I overensstemmelse med 
skolemæssige forpligtelser.

NØGLE KOMPETENCE 6

Borgerskabs kompetence
Udvikling af fornemmelse for lighed mellem 
kønnene og ikke-diskrimination, samfund og (multi)
kulturalisme tilskyndes gennem opera/musik optræden 
(f.eks. librettos budskab, musikalske budskaber, 
holdsamarbejde).

NØGLE KOMPETENCE 7

Entreprenør kompetence
Planlægning og udførelse af promoveringen af en 
musical/opera begivenhed.

NØGLE KOMPETENCE 8

Kulturel bevidstheds- og udtryks-
kompetence

Evne til at udtrykke ideer, erfaringer og følelser kreativt 
ved at skabe og opsætte en opera eller et musikalsk 
værk på en scene.

forbindelsen mellem en ikke-skemalagt musik- eller opera-relateret aktivitet og 
grundlæggende kompetencer som tilegnes i skolen (Nøglekompetencer 1-4) og 
tværgående kompetencer som tilegnes i løbet af éns liv (nøglekompetencer 5-8):

*Kilde: key competence (European Commission, Brussels, 2018)

EKSEMPEL:  
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Kunstnerisk inddragelse af unge bidrager i endnu højere grad til deres personlige 
udvikling, selvværd og motivation når deres indsats støttes og anerkendes i deres 
dagligdag – af familie, jævnaldrende, lærere. Første skridt mod en forståelse af hvad 
et ungt menneske har brug for gennem inddragelse i Musical/ operative aktiviteter 
er selvbevidsthed om tilegnede kompetencer. Andet skridt er at få støtte og 
anerkendelse fra jævnaldrende, forældre eller den bredere familie. For at bygge bro 
mellem formel og ikke-formel læring, er det også nødvendigt at skolen eller visse 
undervisere genkender og vurderer de opnåede kompetencer.

Anerkendelse af fordelene ved ikke-
skemalagte aktiviteter blandt lærere på 
skolen

6

Vurdering af underviseres indstilling til ikke-skemalagte aktiviteter generelt set: kender 
de dem, genkender de dem, vurderes de inden for den formelle uddannelsesmæssige 
kontekst, værdsættes de, betragtes de som vigtige, etc.? Vi kan identificere deres 
holdninger ved hjælp af de følgende spørgsmål, som bør styre vores diskussion. Hvis 
der er for mange undervisere til stede, kan spørgsmålene forvandles til et spørgeskema, 
hvorefter svarene kan analyseres. 

Ved du hvor mange af dine elever der deltager i ikke-skemalagte 
aktiviteter?

Ved du hvilke aktiviteter de udfører?

ØVELSE 1
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Fortæller de dig eller deres skolekammerater om deres oplevelser?

Påvirker deres deltagelse i disse aktiviteter deres læringsmæssige 
udvikling? Hvordan?

Finder du det nødvendigt at vurdere disse aktiviteter i skolen?

Foretager du i forvejen nogen form for vurdering? Hvis ja, hvordan?

Tror du at ikke-skemalagte aktiviteter motiverer eleverne til at arbejde 
hårdere i det formelle uddannelsessystem? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, 
hvorfor ikke?

Diskussion af egne erfaringer med ikke-skemalagte aktiviteter. Nogle grundlæggende 
spørgsmål til en samtale: 

Har du nogensinde deltaget i ikke-skemalagte aktiviteter eller frivilligt 
arbejde? Af hvilken art? Hvorfor?

Kender du nogen som har været i stand til at få et arbejde på baggrund 
af ikke-skemalagte aktiviteter eller frivilligt arbejde?

Har du nogensinde haft brug for hjælp fra en frivillig? Hvornår? Hvem 
hjalp dig?

ØVELSE 2  
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Vurdering af ikke-skemalagte aktiviteter 7

Ikke-skemalagt engagement er en livslang erfaring for unge. Gennem denne erfaring, 
tilegner man sig nye evner, ny viden og nye kompetencer. Hvis disse anerkendes, tillader 
det fremskridt i at opnå specifikke mål – enten i skelen eller senere eller i forhold til 
at finde jobmuligheder.

Mange folk kan bekræfte at ikke-skemalagte aktiviteter er højt værdsatte blandt 
arbejdsgivere og ofte er afgørende i valget af en kandidat til ansættelse. Derfor er det 
vigtigt for unge at vide hvordan de skal reflektere over deres oplevelser og hvordan 
man introducerer sig selv til andre. I en verden med moderne kommunikation er der 
utallige muligheder for at optegne og evaluere de tilegnede kompetencer, og man er som 
individ nød til at finde den mest brugbare. Vi bringer nogle eksempler på vejledning 
til kompetencevurdering som kan hjælpe unge med at evaluere deres aktiviteter, også 
inden for områderne musik og opera.

IKKE-FORMEL UDDANNELSE

UFORMEL UDDANNELSE

FORMEL UDDANNELSE

JOB MULIGHEDER

14IO2



Optegnelse over opsummeret output fra VAEB portfoliet, implementeret af en italiensk 
ung som deltager i en musik

BILAG 1:  

AVE projektet har udviklet et pioner portfolie – Vurdering af Frivillig Erfaring i et 
Professionelt Perspektiv (gennem Leonardo da Vinci programmet, 2003-2006). En 
detaljeret beskrivelse og vejledning i portfoliet er tilgængeligt på 7 sprog. Det er en 
vejledning som skridt for skridt fører brugeren igennem processen med at identificere, 
reflektere over og evaluere egne frivillige erfaringer. Det kan også bruges som et 
vurderings-portfolio, hvis det bekræftes af en relevant organisation inden for området. 
Det hjælper også at udvikle en handleplan, på baggrund af refleksion over hvilke 
egenskaber man ønsker at tilegne sig/ udvikle.

Officiel hjemmeside: www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier10.php?lang=en&lang=en 

Engelsk version VAEB vejledningen: 
www.iriv-vaeb.net/pdf/1-0-European%20portfolio%20for%20volunteers%202006.pdf 

1. VAEB PORTFOLIO VEJLEDNING

Ungdomspasset er en del af Europa kommissionens strategi med at støtte anerkendelsen 
af ikke-formel læring. Det er en Europæisk manual til at optegne og anerkende projekt 
deltageres udbytte, som finansieres under Erasmus+: Youth in Action programmerne 
(2014-2020). De tilegnede kompetencer evalueres og beskrives af de unge selv (med 
bistand fra en mentor, underviser eller ungdomsleder) og dét certifikat de opnår, er 
internationalt anerkendt.

Officiel hjemmeside: www.youthpass.eu/sl/about-youthpass/about

2. UNGDOMSPAS
Anerkendelsesvejledning for ikke-formel og uformel læring og 
ungdomsprojekter: 
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Åbne mærker er vejledning, som tildeler digitale mærker, som indeholder metadata 
om modtagerens evner og præstationer. Mærkerne kan repræsentere hårde og bløde 
færdigheder og giver officiel bekræftelse og anerkendelse af færdigheder, som ikke 
anerkendes af traditionelle undervisningssystemer og lignende. Åbne mærke er allerede 
tildelt i tusindvis af internationale organisationer.
 
Youtube video med forklaring om mærkerne: 
www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HgLLq7ybDtc 

Officiel hjemmeside: www.openbadges.org

3. ÅBNE MÆRKER

En vurdering af de kompetencer som unge tilegner sig gennem frivillighed var også 
ét af formålene bag Erasmus+ projektet SCHOLA – vær frivillig, få succes i skolen 
(2016-2018). Et hold fra 5 Europæiske lande afprøvede og udviklede en vejledning og 
en metode til professionelle (lærere og undervisere) til at støtte deres identificering 
og vurdering af færdigheder og kompetencer tilegnet gennem frivilligt arbejde. 
Såvel vejledningen som metoden for professionelle til vurdering af professionelle er 
frit tilgængelige på: www.schola-erasmus.eu på 5 forskellige sprog: Engelsk, fransk, 
italiensk, polsk, belgisk and slovensk.

4. SCHOLA TILGANGEN

Værktøjet og metoden til at håndtere unge (16-30 årige) med en NEET profil (Not in 
Employment, Education or Training – ikke i beskæftigelse, uddannelse eller træning) 
som bor i udsatte boligområder samt vejledning til professionelle/undervisere som 
arbejder med denne gruppe var designet under Erasmus+ projektet Junior Citizen for 
Volunteering (JuCiVol , 2016-2018). Såvel værktøjet som metoden og vejledningen 
blev afprøvet i 5 lande med forskellige traditioner for frivilligt arbejde og forskellige 
rater af tidligt afsluttet skolegang (ESL). Mentorvejledningen er tilgængelig elektronisk: 
www.jucivol.eu . Den er også tilgængelig på engelsk, fransk, italiensk, græsk, spansk 
og slovensk.

5. JUCIVOL TILGANGEN
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Vurdering af kompetencer blandt unge 
som deltager i musik/opera processen

8

Den fremsatte generelle vejledning (portfolio, mobil apps osv.) kan bruges til at 
evaluere opnåede kompetencer inden for musik/opera processer. Dét værktøj, som 
præsenteres nedenstående, er specifikt beregnet til at vurdere opnåede kompetencer 
gennem musikalske aktiviteter. Det er i form at et spørgeskema som kan udfyldes af 
undervisere, mentorer, eller forældre til de unge som deltager i musik/opera aktiviteter. 
Det er meget kort, fokuseret og målbart, især hvis vi bruger det komparativt, således 
at man udfylder spørgeskemaet før og efter processen. Samtidig kan vi udføre en 
undersøgelse blandt de unge og foretage en komparativ analyse før/efter. Det andet 
værktøj er en form for spørgeskema som skal udfyldes af de unge. Det består af åbne 
spørgsmål hvormed vi kan opnå mere dybtgående selvrefleksion blandt de unge som 
deltager i opera/musical processen. Spørgsmålene kan tilpasses en hvilken som helst 
musikalsk aktivitet de deltager i. 
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Hvilke forventninger har du til de unges deltagelse i operaen? (Før processen)
Hvilke forventninger blev indfriet? (Efter processen)
Vurdér én af de unges kompetencer – kryds af:

SPØRGESKEMA FOR FORÆLDRE/UNDERVISERE/TRÆNERE

***Dette spørgeskema kan blive ændret til elektronisk form, da mange unge foretrækker at bruge 
denne form for kommunikation. Gratis online undersøgelsesværktøjer kan findes online.

18IO2

TILEGNET KOMPETENCE HØJ MIDDEL LAV 

Planlægning og 
organisering

Mellemmenneskelige 
relationer

Eget initiativ

Følelsesmæssig kontrol

Vejledning

Selvtillid

Disciplin

Fleksibilitet

Problemløsning

Modtagelighed 
overfor innovation og 
forandring

Holdsamarbejde

Talefærdigheder

Kunstneriske 
færdigheder



19IO2

Hvad forventede du at få ud af deltagelsen i musical processen?
Har du nogensinde været i operaen?  Hvis ja, blev du fulgt?  
Kan du lide opera?
Vurdér kompetencerne – kryds af:

SPØRGESKEMA FOR UNGE

TILEGNET KOMPETENCE HØJ MIDDEL LAV 
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1. OM INDHOLDET

20IO2

Beskriv meget kort indholdet af den opera/koncert/musikalske proces du deltager i.
Finder du indholdet relevant for nutiden og hvorfor?

SPØRGESKEMA FOR UNGE

2. OM ARBEJDSPROCESSEN

Hvad lærte du om dig selv ved at deltage i processen?
Hvad var det bedste ved hele processen?
Blev du nødt til at ændre på skolemæssige forpligtelser for at deltage i disse aktiviteter?
Har du oplevet problemer i skolen på grund af disse aktiviteter?

3. OM TILEGNEDE KOMPETENCER SOM FØLGE AF DELTAGELSE I 
PROCESSEN

Føler du at den viden / de erfaringer du har tilegnet dig gennem deltagelse i operaen/ 
koncerten/ den musikalske proces vil være til gavn i skolen? Hvis ja, hvilken og hvordan?
Føler du at den viden/ de erfaringer du har tilegnet dig vil være til gavn I livet? Hvis ja, 
hvilken og hvordan?

4. ANDRE BEMÆRKNINGEER (tilføj hvad du end har lyst til)!



Opera i skolen, opera iblandt os: et 
eksempel på implementering af opera 
i skolen eller som en ikke-skemalagt 
aktivitet

9

Der blev anvendt flere forskellige tilgange i implementeringen af EducOperas 
pædagogiske værktøj (IO1) i deltagerlandene (vedrørende implementeringen i Frankrig, 
se BILAG 2). i denne sektion, præsenterer vi en opera som blev skabt i Slovenien (på 
grundlag af EducOpera processen), der tjener som basis for øvelser som nemt kan 
udføres i forskellige lande og i forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge. 

Den primære interessent i projektet, Glasbena matica Ljubljana, har mange års erfaring 
med at integrere børn og unge i processen med musical og sceneopsætning, og denne 
gang har de opsat en 45 minutter lang opera med unge frivillige. De henvendte sig 
også til unge mellem 11 og 15. I løbet af processen blev stereotypen om operaen 
som en utilgængelig og elitær musikalsk form overvundet. En yderligere gevinst 
er at den opsatte opera åbnede op for en række kritiske udfordringer som Europa 
har stået overfor i løbet af de seneste år. Den tilbyder ikke simple svar på nogen af 
de komplicerede sociale problemstillinger, men fordrer derimod som kunstnerisk 
værk refleksion og forsøger at bevidstgøre det yngre publikum omkring spørgsmål 
vedrørende kulturel mangfoldighed, samt deres egen kulturelle og lingvistiske identitet, 
respekt for menneskelig værdighed og fornemmelse af menneskelighed.

Nedenstående præsenterer vi to muligheder for at involvere unge i opera uddannelse: 
1. Reproduktion af en opera, hvilket indebærer større engagement fra undervisere og 
involveringen af professionelle kunstnere eller 2. At forberede unge til at se en opera 
forestilling.
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Inklusion af unge frivillige i processen med 
at skabe operaen

Denne proces kræver en del forberedelse, tid og indsats, bade fra mentorer og 
unge. Implementeringen af projektet forudsætter også deltagelsen af professionelle 
sangere (der tager roller som voksne i opera historien) og instrumentalister (orkester 
akkompagnement) eller musik studerende. Arbejdet forudsætter deltagelsen af 
professionelle mentorer i sangteknik og korsang, en dirigent, en scenograf, en kostume 
designer, en direktør og en koreograf. Forestillingens tekniske sværhedsgrad afhænger 
af ens valg, men man skal under alle omstændigheder finde et sted hvor operaen kan 
opføres, hvor orkestret kan spille, og hvor der kan afholdes adskillige prøver. Hvis man 
beslutter sig for at opsætte hele operaen, kan man kontakte den slovenske komponist 
Damijan Močnik: damijan.mocnik@guest.arnes.si.

9.1
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Forberedelse af unge til opera gennem 
uddannelse1

9.2

Denne proces er struktureret på en sådan måde at unge har større sandsynlighed for 
at følge med i opera forestillingen takket være en forståelse for operaens indhold og 
tilblivelse. Før de ser forestillingen (45 minutter, tilgængelig på www.youtube.com/
watch?v=223TOCiLPO8&t=933s), bør de unge følge den undervisnings lektion som 
præsenteres i det nedenstående, som bør vare mindst 45 minutter. Jo bedre forberedte 
de er, desto bedre er de i stand til at følge og forstå en opera forestilling.

Øvelser forud for opera forestillingen9.2.1

Uddel program folderen (BILAG 3) hvorfra de unge skal forstå visse oplysninger. 
Afhold en diskussion af de informationer folderen indeholder og operaens indhold. 
Til denne øvelse giver vi også visse svar på spørgsmål for at gøre det nemmere for 
undervisere at lede en diskussion, men diskussionen kan tilpasses efter behov.

1 De følgende øvelser tager udgangspunkt i egentlig pædagogisk forberedelse af lærere før de så opera 
opsætningen i Slovenien. Forberedt af Veronika Brvar, præsident for Glasbena Matica.
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Operaen fortæller om et møde mellem to unge mennesker fra forskellige kulturelle 
baggrunde, opfattelser og overbevisninger. Indholdet udtrykker frygten for 
fremmede, og understreger medfølelse og ønsket om at forstå og lære hinanden 
at kende. Det åbner op for et tema som omgiver os til daglig, og rejser samtidig 
med kunstnerisk sensitivitet en række spørgsmål.

1. HVILKE PROBLEMSTILLINGER HÅNDTERER OPERAEN “I LIKE YOU”?

Historien handler om to teenagere fra forskellige kulturer. Vesna er Slovensk og 
Tariq er flygtning fra Øst. Flygtninge accepteres ikke i det hjemlige miljø, men 
Vesna bliver ven med Tariq og forsvarer ham. Historiens slutning får man først 
når man har set forestillingen.

2. BESKRIV KORT OPERAENS INDHOLD

Operaen er skrevet på Slovensk, og igennem hele værket går visse ord ofte igen: 
ruiner, hjem, fugle, frygt, drager, ørken og himmel. I det første og sidste billede er 
lys og håb i forgrunden, udtalt på visse Europæiske sprog samt Afrikanske sprog 
og Arabisk. Tariq og Vesna “siger” også udvalgte ord på tegnsprog.

3. PÅ HVILKET SPROG ER OPERAEN SKREVET OG HVILKE ORD KAN I 
SÆRDELESHED FØLGES? FORSØG VISSE ORD PÅ TEGNSPROG. 26IO2



*Billede 1:  HIMMEL Billede 2:  FUGL Billede 3:  EN VEN

Billede 4:  KÆRLIGHED Billede 5:  TILLID

*Billederne er scannede fra bogen Govorica rok 1. Priročnik za učenje znakovnega jezika. Ljubljana: Dan. 
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Operaen varer 45 minutter, den har en indledning (overture), fulgt af 12 scener.

4. HVAD ER OPERAENS STRUKTUR OG HVOR LANG ER DEN?

Operaen har 8 solist roller, spillet af forskellige sangere i individuelle optrædener. 
De unge Vesna og Tarik har hovedrollerne; Moderens rolle synges af en 
sopran stemme og faderens af en baryton stemme. Repræsentanterne for dét 
samfund Vesna kommer fra udgør en vokal kvartet (Sopran-Alt-Tenor-Bas), 
hvor borgmesterens, lærerens og borgerskabsparrets roller indtages af Zala og 
Lan. Ungdomskoret (som repræsenterer folkemængden fra forskellige kulturer 
samt Vesnas klassekammerater) og orkestret (perkussion, saxofoner, bas guitar, 
klaver og synthesizer, overtager lydene af strygere, hammondorgel og cembalo) 
akkompagnerer sangen. Danserne skildrer visse af scenerne.

5. HVOR MANGE OPTRÆDER I OPERAEN? HVOR MANGE ROLLER SPILLES I 
FORESTILLINGEN?

Hver opera kombinerer forskellige kunstneriske områder. Diskutér de roller, 
som librettisten, komponisten, dirigenten, koreografen, kostume designeren, 
scenografen, osv. Indtager.

6. HVEM, UD OVER MUSIKERE OG DANSERE, DELTAGER OGSÅ I OPERAEN? 
HVAD ER DERES ROLLER?
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7. UDFYLD KRYDSORDET, FÅ INFORMATION FRA PROGRAM PAMFLETTEN

JE
G 

KA
N

 L
ID

E 
DI

G Udfyld nedenstående krydsord Name:
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PÅ TVÆRS
3. Dirigentens eller komponistens efternavn
6. Den profession, som er ansvarlig for scenedesignet
7. Navnet på hovedpersonen
8. Antal hovedroller i Operaen

NED
1. Operadirektørens efternavn
2. Hvilket blæseinstrument benyttes i Operaen?
4. Hvem er ansvarlig for dansedelen af Operaen?
5. Librettistens efternavn

1 2

3

4

5

6

7

8

SVAR: 1. DEKLEVA, 2. MILČINSKI, 3. TARIQ, 4. OTTE, 5. KOREOGRAF, 6. SCENOGRAF, 7. MOČNIK, 8. OTTE, 9. SAXOFON 



Diskussion efter at have set forestillingen9.2.2

Har du nogensinde følt dig forsømt? Hvorfor?
Kender du nogen som er forsømte eller underprivilegerede på grund af hans/
hendes anderledes nationalitet, religion eller status?
Ville du forlade et land hvis det blev ramt af krig eller en naturkatastrofe?
Hvad ville du tage med dig hvis du blev nødt til pludselig at forlade et land?
Hvor ville du drage hen?

Yderligere oplysninger vedrørende visse musikalske 
elementer i operaen

9.2.3

Tariq's diversitet repræsenteres af en komponist ved hjælp af en særlig melodi 
skrevet ud fra en skala taget fra Mellemøstlig musik:

Lyd eksempel på en Persisk skala: www.youtube.com/watch?v=-UQ5KcbJ3Q4

Lyd eksempel på en Orientalsk skala: www.youtube.com/watch?v=KdUzGggSl98
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En velkendt melodi dukker op midt I operaen, baseret på et mønster som vi kalder 
den spanske folia:
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Opsætning af en lille opera - øvelse9.3

Inddel eleverne i grupper og tildel hver gruppe en udvalgt libretto (brug nedenstående 
uddrag, sangteksterne kan opføres på engelsk eller oversættes til modersmål). Lad de 
unge skabe en opera scene, lad dem være afhængige af deres egne idéer og kreativitet, 
men vejled dem med råd om nødvendigt.  Den væsentligste vejledning er at de skal 
lave en musisk-scenisk optræden. Lyrikken kan også ændres, visse ord gentages eller 
ændres, men konteksten bør forblive den samme. Forestillingens kompleksitet bør 
tilpasses til dén tid du afsætter til øvelsen. De unge kan synge, spille instrumenter 
eller bruge deres kroppe som slagtøj, eller spille musik ved hjælp af digitale redskaber. 
Teksten kan blive sunget eller reciteret. De unge kan vælge den rolle de ønsker at 
indtage på scenen – nogen kan spille skuespil, synge eller spille instrumenter, andre 
kan stå for backstage, lave scene design, kostumer, stå for forestillingen, ”promovere”, 

”sælge” billetter, osv.
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Svetloba. Lumière. Licht. Lux. Light. Mwanga.

Lyset kommer fra øst og vi følger det. Vi forlader ruinerne og de tomme 
hjem.

Nej, vi er ikke alene. Vi bærer minder og lugte fra en tid hvor vi hørte 
fuglene.

Nej, vi er ikke alene. Vi nærer stor frygt for fremmede lande, og et 
bankende hjerte som stadig håber.

Lyset kommer fra øst og vi følger det.
Lyset kommer fra øst og vi følger det. 

Jeg kan lide dig. 
Lad mig være. 
Men jeg kan lide dig. 
Hvorfor? 
Fordi du er anderledes.
Du laver sjov med mig.
Du har smukke øjne. Triste øjne.
Du er god til fodbold. Og du synger smukt. 
Vil du høre en sang som min mor sang for mig?

=  Kor
=  Vesna
=  Tarik
=  Lærere 1, 2, 3

K
V
T

LÆR 1, 2, 3

K:

K:

V:
T:
V:
T:
V:
T:
V: 

 
T: 

33IO2



I udkanten af ørkenen er der en azurblå oase. I midten af oasen en grønlig 
pøl.
Over vandet er der vin dog blå himmel.
Over himlen blinker en drømmende stjerne
Over stjernen er frygtens sorte tomhed.

Sikken en smuk sang. Sikken en sælsom slutning.
Sælsom for dig, fordi du ikke kender til frygt.
Hvad er der galt med dig? Hvorfor er du sammen med ham?
Jeg kan lide ham. Er i misundelige?
Hvad er der galt med dig? Kan du lide dette sydlandske afskum?

Han er stærkere og han er bedre til fodbold end jer to. Er i misundelige?

Vi kan ikke lide ham. Vi kan ikke lide ham. Vi kan ikke lide ham.
Han kom her til os som en ubuden gæst.
Ingen ønskede ham eller kaldte på ham.

Han kom her og skabte problemer.
Er han din ven? Lad ham blive din ven.
Er han din ven? Lad ham blive din ven.

Er du min ven? Er du min ven?

Nej, jeg stoler ikke på dig. Jeg stoler ikke på nogen. 

Send dem hjem! Send dem hjem! 
Udvisning eller afskedsbegæring!
Hold følelserne ude af det. Love står stadig ved magt: udvisning eller 
afskedsbegæring! Og loven er på jeres side. 
Asylcentrene vil blive lukket, og flygtningene vil drage hjem!

T:

V:
T:
K:
V:
K:

V: 

K:

V:

T:

K:

LÆR 1:
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Skam dig. Du kommer I kommer ikke til at vaske jeres beskidte hænder af 
dette. 
Vores krav er tydelige.

Det eneste vi ønsker er en sikker fremtid for Slovenske børn.
Og hvem truer dem?

Flygtningene. 
Disse farlige vildmænd.
Når man intet har, er man parat til at gøre alt.

Når man intet har, ønsker man at overleve. Lad os give dem en chance. De 
vil være os taknemmelige.

De vil tage alt hvad vi har arbejdet så hårdt på at opbygge. Vores sprog, 
vores ejendom, vores haver, vores Europæiske værdier.

Hvad har de taget fra dig? Hvem har mistet noget? De ønsker ikke at blive 
rige. Det eneste de ønsker er værdighed og fred.
Husly og sikkerhed for deres børn.
De ville blive som os.

LÆR 2: 

LÆR 1, 3:

LÆR 3:
LÆR 1:

LÆR 1:
LÆR 3:

LÆR 1, 3: 

LÆR 2:

LÆR 1:
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En tabel over opsummeret output fra vaeb 
portfoliet, implementeret af en ung italiener som 
deltager i en musik organisation

Bilag 1

Her følger den fulde udgave af Vaeb undervisningsskemaet udfyldt af en frivillig som 
deltog i musikalsk aktivitet i Italien.

ORGANISERING DINE 
AKTIVITETER I 
ORGANISATIONEN

LISTE OVER 
TILEGNEDE 
EGENSKABER I 
FORBINDELSE 
MED AKTIVITETEN

AKTIVITETER MED RELATION TIL 
FÆRDIGHEDERNE

FREMTIDIG HANDLEPLAN

Assiomi Gruppeleder/
værtinde

Interpersonel 
kommunikation

Jeg har budt fremmede 
grupper velkommen og ledet 
dem

Fremmedsprog Jeg har ledet grupper af 
udlændinge og jeg kunne 
relater til dem på Engelsk

Engelsk kursus for Øvede

Aktiv lytning Jeg har relateret til andre på 
en empatisk måde og jeg har 
forstået hvad de forsøger at 
kommunikere til mig

Lederskab Jeg har ledet grupper af 
udlændinge

Holdarbejde Jeg har samarbejdet på en 
produktiv og udbytterig måde

Organiserende 
stab

Ekstern 
kommunikation

Jeg var medlem af staben 
i opsætningen af flere 
musikalske begivenheder

Fund-raising/
markedsføring

Jeg hjalp med at sælge T-shirts 
fremstillet af foreningen

Organisation af 
begivenheder

Jeg har hjulpet med organise-
ringen a fen musikalsk begiven-
hed bag scenen

Jeg kunne godt tænke mig at 
fortsætte med oplevelsen af 
at styre projekter og events, 
og forsøge at organisere et 
event i min by

At være proaktiv Jeg kunne finde løsninger på 
uventede vanskeligheder
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Opsætning af en opera- eksempler fra FrankrigBilag 2

At opsætte en opera er en skræmmende opgave som kræver kendskab til mange 
forskellige discipliner, for slet ikke at tale om sang- og skuespillerfærdigheder. Jævnlig 
rådgivning og støtte fra professionelle er absolut nødvendig for en vellykket forestilling. 
For grupper som ikke har adgang til professionelle, kan det være en løsning at opsætte 
et andet skuespil. Skuespil og Musicals er nemmere at skrive og de kan opsættes uden 
et orkester eller professionelle sangere.

Selv grupper som har adgang til de fornødne midler kan vælge at opsætte skuespil 
som opvarmningsøvelser eller for at støtte elever som kan finde dét at synge og spille 
skuespil på én gang for udfordrende. Disse skuespil kan integreres i større opsætninger 
som inkluderer musikalske stykker, dans, eller visse special effects (som eksempelvis 
en røgmaskine), alt afhængig af tilgængelige midler og elevernes ønsker.

Generel tilgang til processen med at opsætte en Opera

Alt efter deres fremgang og entusiasme, er det muligt at grupper vil foretrække at 
begynde med med et skuespil som er skrevet til børn og som er nemt at opsætte, og 
som de så efterfølgende  gradvist kan tilpasse til deres egen situation og det valgte tema.

Scenarie 1: At tilpasse en opera til et ungt publikums profil
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Første skridt – hver gruppe kan organisere en fremvisning hvor de ser andre gruppers 
forestillinger. Videoerne kan være ledsaget af undertekster eller korte forklaringer hvis 
dette er passende (eller en eksisterende oversættelse kan anvendes, hvis der er valgt 
en kendt forestilling).

Andet skridt – en diskussion om forskelle og ligheder I opsætningerne, om valg og 
tilgange i forskellige projekter. De kan sågar dele deres holdninger til forskellige 
opsætninger på en blog eller på en Facebook side.

Scenarie 2: At bygge bro mellem elever fra forskellige dele af Europa 
som deltager I projektet

Det vigtigste aspekt er den tilgængelige tid for eleverne og gruppens entusiasme. 

De fleste kursusprogrammer er åbne, netop af denne grund; man planlægger simpelthen 
de forskellige emner som indgår i kurset uden et fastlagt skema. 

Eksempel 1: et forløb tilbudt af La Compagnie Théâtre du Midi 
(www.compagniedumidi.fr), man har designet et fem-delt program:

1. Trin - Opdagelse af scenen: definering af rummet
    Indtagelse af rummet som gruppe
    Indtagelse af rummet som individ
    At give en fornemmelse af retning på scenen

2. Trin - leg, mod, fantasi – stemme og vejrtrækningsøvelser

3. Trin - Tilpasning og omskrivning af en historie

4. Trin - fortolkning

5. Trin - At spille en rolle

Scenarie 3: Organisering af et teater kursus
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Scenarie 4: Program med særskilte lektioner tilegnet ét fagområde; 
lektionerne er tilpasset* så de passer med skoleskemaet - www.lamava.fr 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Uge 1 18:00-20:00 Improvisation Prøve**

Uge 2 18:00-20:00
Teatermæssig 
indledning –
øvelser

Prøve**

Uge 3 18:00-20:00 Skrivning Prøve**

Uge 4 18:00-20:00
Teatermæssig 
indledning –
øvelser

Prøve**

*Forskellige dage alt efter elevers og læreres tilgængelighed
**for grupper som deltager i opsætningen af en forestilling
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Dét pædagogiske værktøj, som Educopera anbefaler, har i Frankrig dannet grundlag 
for omfattende pædagogiske sessioner blandt elever (13-15 årige) som meldte sig til 
at deltage i projektet. Sessionerne blev organiseret af holdet ved Opera de Massy i 
samarbejde med iriv Conseil og College Blaise Pascal, med henblik på at udvælge den 
mest relevante profil blandt de professionelle. Disse tilbydes en gang om måneden 
ved “Espace pédagogique” ved Opera de Massy sammen med eleverne, deres lærer 
og repræsentanter for iriv Conseil:

A- en første profil var dén person som stod for de uddannelsesmæssige aktiviteter 
ved Opera de Massy, og som siden 2007 har tilbudt en bred række af præsentationer 
af operaen for et meget stort publikum fra spædbørn til pensionister, takket være et 
omfattende netværk med skoler, sociale centre, og rådhuset i Massy;

B- en anden profil var dén sceneinstruktør (ansvarlig for opsætning og 
forestillinger) som har arbejdet ved Opera de Massy de seneste år. Hun stod for en 
serie på fire sessioner i løbet af det første år (hovedsageligt fokuseret på den fysiske 
forberedelse); det andet år forklarede hun årsagen og processen bag hendes teaterstykke 

“Masculin/Féminin”

C- en tredje profil var dirigenten, som også jævnligt arbejder ved Opera de 
Massy, som har forestået én intensiv session med et klasseværelse fyldt med elever, 
som fokuserede på musik (klaver) og sang (kor i to grupper)
 
D- en fjerde profil var en komiker, som har arbejdet Opera de Massy, han 
forklarede for det første sin karrierevej (han var tidligere mimer/pantomimer), 
hvorefter han afholdt en fuld session som skulle forberede eleverne såvel fysisk som 
mentalt – eksempelvis tillidsleg og diktionsøvelser.
Comedian- 
www.educopera.eu/copie-de-videos *
 

Scenarie 5: Testning af OperaEduc gennemført i Massy (2018-2019)
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E- en femte profil var musikeren, en percussionist som afholdt en fuld lektion 
hvor han forklarede sin rolle i orkestret og de forskellige instrumenter han normalt 
spiller på, hvor han insisterer på forskellige tilgange alt efter kulturen (Europa, Afrika, 
Latin Amerika)
Musician-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

F- en sjette profil var lysekspert og forklarede det elektriske netværk og de 
forskellige typer af lyssætning han kan blive bedt om at forberede, afhængigt at 
teaterstykket/operaen; han har løst opgaver i hele verden; 
Expert in electricity-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

G- en syvende profil var make-up artisten som også afholdt en fuld lektion hvor 
han forvandlede en mand til en kvinde og en pige til en mand;
Conductor-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

H- en ottende profil var danseren og koreografen. som improviserede en dans 
ud fra et stykke af Michael Jackson med eleverne ved at vælge en solist, derefter en 
kvindelig duo, en gruppe dansere og en mandlig duo.
Dancer-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

Den første session var et informationsmøde til forberedelse af alle sessionerne. Den 
afsluttende fælles session var et besøg på Opéra Garnier i Paris med en gruppe på 19 
elever. 

Aktiviteten afsluttedes i form af en dommerkomité – eleverne blev spurgt to og to 
om et « tilbageblik » på deres erfaringer med aktiviteten, som de har deltaget i siden 
begyndelsen af september.

* Adgang til video gives til interesserede, der registrerer sig vha. e-mail og kontaktoplysninger
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HæfteBilag 3

Operaens historie omhandler mødet mellem to teenagere fra forskellige kulturer. 
Vesna og Tarik mødes da Tarik forlader sit hjemland og slår sig ned i Vesnas 
område som flygtning. Vesna ser Tariq som mere end blot en flygtning. For ham 
er hun en sød dreng, som er anderledes end sine klassekammerater på grund af 
de særlige oplevelser han har haft i løbet af sit liv, og hun holder af at tale med 
ham og være sammen med ham. Blandt indbyggerne i Vesna regionen, opstår der 
uoverensstemmelser på grund af flygtningenes tilstedeværelse og der er også de 
som har dén markante holdning, at flygtninge skal forlade stedet. Vesna forsvarer 
Tariq. Hvordan historien slutter må forblive en hemmelighed.

Historien er skrevet på Slovensk, men visse nøgleord siges på Afrikanske sprog og 
Arabisk. I løbet af hele forestillingen bruges der tegnsprog for visse ord. 

Operaen varer 45 minutter; den har en indledning (Ouverture) fulgt af 12 scener.

OPERA "JEG KAN LIDE DIG": Opera for Unge
Premiere: 6. 12. 2018
Sted: Cankarjev dom, Linhart hall, Ljubljana
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Damijan Močnik
Milan Dekleva

Nana Milčinski
Mateja Jerebic, Matej Prevc
Damijan Močnik, Irma Močnik, Petra Pirš
Mateja Jerebic
Jaro Ješe
Mojca Korenjak
Gregor Plantan, Luka Malovrh
Boštjan Zakrajšek, Milan Stolnik
Haris Atajić, Dejan Bjelajac
et hold fra Cankarjev dom
Jelka Dobnikar
Damjan Gorenjc

Veronika Brvar, Barbara Rogelj
Lucija Pavlovič
Marko Vatovec
Tanja Rupnik, Nina Kompare Volasko, Julieta Kubik de Habjanič, 
Edita Garčević Koželj, Pia Brodnik, Katja Konvalinka, Marta Močnik Pirc, 
Valerija Šoster, Barbara Jernejčič Fürst, Theresa Plut

Glasbena matica Ljubljana and Cankarjev dom

I samarbejde Academy of Music of the University of Ljubljana, anden 
forskole for uddannelse og Gimnazija Ljubljana, ZRC SAZU, the BOB 
Instituttet og Morpheus Instituttet.

Opera produktionen indgår id et internationale Erasmus + project 
EducOpera. Projekt manager: Mojca Kovačič

Komponist:
Librettist:

Direktør:
Hjælpe Direktør:

Dirigenter: 
Koreograf:

Scenografi, kostumer, video:
Mentor for tegnsprog:

Lys design:
Lyd design:

Video tekniker:
Scene opsætning: 

Scene manager:
Organisatør fra Cankarjev dom:

Producenter:
Projekt koordinator:

Mentor for assistent dirigent:
Mentorer for of solist sangere:

Med-producent: 
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Elizabeta Čebular, Lucija Kramar, Vesna Nika Trdin, Nika Zajc
Bernard Dobravec, Adrijan Ignjatović, Aljaž Pečnik, Leon Rudolf
Ernestina Jošt, Talita Sofija Komelj
Miha Zupanc Kovač, Matej Prevc
Matej Prevc, Lovro Korošec
Rebeka Pregelj, Doris Horvat
Sofija Zavratnik Kain, Ana Benedik
Aljaž Nemanič, Igor Golob

Ungdomskoret fra Glasbena matica Ljubljana
Irma Močnik
Tanja Rupnik
Metoda Kink

Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, 
Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger, Dejan Tamše
Metoda Kink, Alenka Podpečan
Alenka Podpečan, Petra Pirš
Larisa Marjanovič, Melinda Urh
Gregor Povše, Karim Zajec

Neža Koprivnik, Tara Ukmar, Tea Brezjnik, Luka Maj Špenko, 
Kany Michel Obenga, Luka Kotnik (high school elever fra Srednja 
vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, 
mentor Dušan Teropšič)

Vesna
Tariq
Mor
Far

Borgmester
Lærer

Zala
Lan

 

Dirigent:
Talepædagog sang pædagog:

Korleder:

Slovene percussion project:

Klaver:
Clavinova:

Saxofon:
Bass Guitar:

Dansere: 

SKUESPILLERE
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Fysiske-, stemme-, vejrtræknings og krops-percussion 
øvelser

Bilag 4

Professionel sang kræver konstant vedligeholdelse af stemmetræning.  Desuden passer 
kor og individuelle sangere I amatør-sanggrupper på deres stemmer. De udfører 
normalt visse stræk, vejrtræknings- tale og vokal øvelser og indtager en passende 
sang-positur før de synger.

Disse øvelser kan bruges som en del af arbejdsprocessen med at skabe musikalske 
projekter, eller Ganske enkelt for at opleve hvilke stemmemæssige færdigheder der 
kræves i ordentlig sang.

Dette bidrager under alle omstændigheder til en forståelse af de musikalske kompetencer.

- med udstrakt håndflade, klapper vi os selv over hele kroppen, mens vi forsøger at 
vække hver enkelt muskel (vi kan også gøre dette i grupper, hvor vi klapper vores 
partner);

-  vi begiver os langsomt ind i slagtøjsdelen, vores hænder er tunge og hænger ned, vi 
venter, vi svinger vores hænder lidt og løfter dem langsomt op;

- anbring dig selv i et mellemrum, stå oprejst, fold dine arme over hovedet og bevæg 
din krop skiftevis til venstre og højre (bækkenet bevæger sig ikke);

- lad hovedet bevæge sig fremad, ved at dreje hovedet ser vi til højre og til venstre.

1. FYSISKE ØVELSER:
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- vi lader som om vi slår på en boksepude. Ved hvert slag udånder vi kraftigt (hvilket 
aktiverer mellemgulvet);

- vi gaber og er opmærksomme på oplevelsen af forekomst i mundhulen;

- vi indånder langsomt gennem næsen (vi forestiller os at vi indånder en vidunderlig 
duft);

- vi udånder dybt;

- kort og gentaget udtale af bogstaverne “s” , “sh”, “t” and “f ” i forskellige hastigheder 
og rytmer.

2. VEJRTRÆKNINGSØVELSER:

At udtale forskellige grupper af stavelser, og gentage dem i stigende tempo:

- tih - tah - pah- gah …

- gr - kr - vr - br – fr …

- bla - ble - bli - blo – blu …

- tra - tre - tri - tro – tru ….

3. TALEØVELSER
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H eller V:  højre / venstre håndflader/hånd /lår‖ klap

⤣ højre håndflade på venstree skulder

⤤ venstre håndflade på højre skulder

⤓H (højret) håndflade (højre) lår

⇷H (højre) håndflade (højre) hofte

⎿H (højre) fod på gulvet 

⇱V  løft  (vemstre) knæ og klap under det

4. KROPS-PERCUSSION ØVELSER:
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Til stemmeøvelser anbefales det at understøtte sang med et akkord-instrument (klaver) 
og at tilføje kropbevægelser i forhold til sangen. De nedenstående eksempler viser 
begyndelsen af øvelserne, 

1- følg mønsteret, 

2- og bevæg dig op og ned ad skalaen alt efter sangernes stemmemæssige spændevidde.

5. STEMMEØVELSER
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