
 

Overskrift: 

REJSE TIL AFRIKA  

Trommedans for de mindste – Børnehave & 0. klasse 

- FAG: Musik, dansk, idræt, understøttende undervisning og som Fest indslag. 

-  

Vi synger, danser, spiller og leger os igennem fortælling om en rejse til Afrika. Vi rejser med tog, 

karavane, løber til skole, leder efter ”Lille Maria”, er på fuglejagt og slutter af med ”gadefest”, 

solodans og trommespil. Samtidig lærer vi både om livet på landet i Afrika og om grundregler for 

fællessang og trommespil – de forskellige roller i et musikalsk praksisfællesskab. 

 

• 1-2 lektioner i musiklokale / klasselokale (+ trommer & perc. til ca 6-8 personer).  

• Forløbet består af fagte-sange, kæde- & fællesdans, samt soloimprovisationer og 

chance for at spille trommer.  

• Vi lærer at holde en fællestakt med sang, tramp & rytme. Vi lærer om dialogisk sang 

m. forsanger & kor; oplever forskellige grundrytmer (puls, lille- & danse-tromme), 

danser til 4/4, 3/4 & claves-rytmer. Og alle børn tilbydes afslutningsvis en mulighed 

for trommespil og solodans. 

•  Sange og danse som laves på dansk bygger på oversættelser fra swahili i Østafrika 

og fra Vestafrika. 

 

 

 



 

Læringsmål: 

✓ Lære at holde en grundpuls i bevægelse, sang og rytmik 

✓ Lære om og praktisere dialogisk med forsanger og svarkor 

✓ Lære forskel på fælles kollektiv og solopræstationer med rytmer, bevægelser & sang 

✓ At blive præsenteret for 2/4, 3/4 rytmer 

✓ At danse & synge til akustisk akkompagnement af afrikanske trommerytmer 

✓ At få et indblik i hverdagslivet for børn i Tanzania 

✓  

Pris: fra 1000 kr – Ekstra underviser samt afrikanske trommer kan medbringes mod aftalt 

honorering. 

Underviser: Anders ”Shagembe” Jørgensen - Pædagog, Master i børne- & ungdomskultur, 

Studierejser i Østafrika, 30 års erfaring som underviser, historiefortæller & kulturformidler 

på skoler, institutioner, for MS & Images of Africa, senest underviser for Headstart i Vietnam 

og lærervikar i PVB. 

 

Link til side om tilbud med afrikansk dans & kultur: http://www.shagembe.dk/danseside01.html  

KONTAKT  -  Mail: shagembe@gmail.com – mobil. 28681958 
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