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Kirkeorglet
Hvordan bygger man et kirkeorgel? Hvordan spiller man på et kirkeorgel:

Færdigheds- og vidensmål
Teknologi og ressourcer i hverdagen (Natur/teknologi efter 2. klassetrin).
Instrumentkendskab (Musik efter 2. og 4. klassetrin)
Håndværktøj, materialeforarbejdning, produktrealisering (Håndværk & Design)
Tidsforbrug
1 lektion i klassen
1 lektion i kirken
1-2 lektioner i sløjdlokalet
Sådan gør du
I klassen
1. Se hvordan man bygger et orgel:
https://www.youtube.com/watch?v=wzxTjDUPFsM
(10.56 min)
Orglet til koncerthuset i Ålborg bygges:
https://www.youtube.com/watch?v=C3dmb4FECAw
(5.40 min)
2. Find orgelmusik på You Tube.
Se hvordan man spiller med både hænder og fødder:
Hanne Kuhlmann i Københavns domkirke:
https://www.youtube.com/watch?v=VVai4MzD0AI
(1.31 min)

I kirken
3. Lav en aftale med organisten i jeres lokale kirke og få lov til at se orglet indeni. Hør organisten spille
på de forskellige registre så I kan høre hvor mange forskellige lyde orglet kan lave. Og spørg om
hvilken musik man bruger til forskellige kirkelige handlinger: gudstjenester, begravelser og
bryllupper
I den forbindelse bør man sikre sig at det er et rigtigt pibeorgel der står i kirken og ikke et digitalt
apparat.
Efterfølgende i sløjd

4. Lav en pilefløjte (Mellemtrinnet), se vejledningen her:
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/pilefl%C3%B8jte
Eller søg efter ”pilefløjte” på www.skolen-i-skoven.dk
http://www.lm-kids.dk/idekatalog/pilefloejter
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5. Eller lav en hyldefløjte (indskolingen), se vejledningen her:
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hyldefl%C3%B8jte
Eller søg efter ”hyldefløjte” på www.skolen-i-skoven.dk
http://www.sjovide.dk/showpage.php?ide=39116

Hvad kræver det af forberedelse
- Læs baggrundsarket ”Kirkeorglet”
- Arranger projektor og lærred i klassen, så I kan se Youtube-videoerne.
- Lav en aftale med den lokale organist, så I kan besøge kirken og se orglet i funktion
- Kopier vejledningen fra ”Skolen-i-skoven”, ”LM-Kids”, ”Sjov-ide” eller lignende.
- Book sløjdlokalet og snitteknive, snak eventuelt med klassens Håndværk & Design lærer.
- Høst pil eller hyld lige før det skal bruges.
- Lav selv en demo model inden i går i sløjd.
Det er lettest at lave fløjter om foråret.

