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Kompendie – Toppen af Poppen 
Seniorkursus Vork –Efteråret 2017 

 

Instruktører: 
 Lise Spanggaard Piltoft, lise@piltoft.dk 

 Maria Ladefoged Eriksen, mariaeriksen2801@hotmail.com 

 Daniel Rea Kragskov, danielkragskov@gmail.com 
 

Resume af gruppen 
Gruppen brugte tv-programmet Toppen af Poppen til at udfordre deltagerne indenfor 

musikkens verden. Ved at skabe covers og fortolkninger af kendte danske numre i 

forskellige gruppesammenhænge, har det givet deltagerne værktøjer til selv at skabe 

musik i andre FDF-sammenhænge. Udover at de selv har været involveret i det meste af 

processen i at skabe et stykke musik, har de også optrådt flere gange for andre på kurset 

og dermed fået overvundet det at stå på en scene.   
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 Side 3 

Toppen af Poppen løbet 

Et løb der introducerer til grundlæggende musisk kendskab på en legende måde. Man kommer både til at bruge 

stemme, ører, teori og rytmesans igennem en række poster. Ved at indsamle point på posterne kan man via 

point-LP’en se, hvilken Toppen af Poppen stjerne man mest minder om. Løbet kan både laves inde og ude og er 

for hold på 2-4 personer. 

Materialeliste 

 Lamineret Memoryspil lavet af billeder fra albumcovers (post 1) 

 Liste med sange (post 2, se bilag) 

 Plekter (post 3) 

 Hultang (post 3) 

 Lædersnor (post 3) 

 Vandfast tusch (post 3) 

 Klaver/xylofon (post 4) 

 Nodestykker (post 4, se bilag) 

 Mobil med netadgang (post 5) 

 Høretelefoner (post 5) 

 Halv-liters vandflasker (post 6) 

 Ærter, ris, kikærter (post 6) 

 Tip en 18’er (post 7, se bilag) 

 Laminerede billeder der giver clues til forskellige sange (post 8) 

 Mobil med appen gStrings installeret - eller tilsvarende tuner/tone app (post 9) 

 Lamineret LP-pointskive (se bilag) 

 LP-pointskive inderring (se bilag) 

 Papirsclips til fastgørelse af de to dele til pointskiven 

 Postbeskrivelser 1-9 

 

 

Forberedelse 

Memoryspil og LP-pointskiven skal lamineres og klargøres. Posterne skal hænges op evt. i plastiklommer og 

materialer fordeles ud.  

Selve aktiviteten 

Et klassisk løb med 9 poster, der kan tages kontinuerligt eller i vilkårlig rækkefølge. De 9 poster: 

Post 1: ”Papirsklip” 

Spil memory mod din makker. Når man har to albumcovers af den samme kunstner, må man tage stikket. Til 

sidst tælles pointene sammen og noteres i forhold til bogstavet på stikket. 

Post 2: ”Her er så stille nu” 
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Vælg 3 sange ud fra listen med sange og gør ved hjælp af fagter og tegn klart overfor din makker, hvilken sang 

du viser. Noter point ud fra bogstaverne der står ud for sangen. 

Post 3: ”Den røde tråd” 

Her får du lov til at pynte din egen plekter. Dét får man ikke point for. 

Post 4: ”For jeg har mit klaver” 

Prøv at spille noderne på klaveret og gæt hvilken sang melodistykket kommer fra. Noter på arket, så får du point 

til sidst. 

Post 5: ”Fantasia” 

Tag hovedtelefonerne på og lyt til nummeret. Kan du gætte titel og kunstner får du point noteret. 

Post 6: ”Brødre skal vi dele” 

Brug redskaberne og jeres medbragte sodavandsflaske til at bygge dit eget rasleinstrument. Eksperimenter med 

de forskellige materialer for at få forskellige lyde. Optag med mobilen så mange forskellige lydsamples som 

muligt. Husk at der skal være nok ris/ærter/bønner til alle. Her får du ikke nogen point. 

Post 7: ”Sig du er sikker” 

Svar på tip en 18’er. Pointene får du til sidst. 

Post 8: ”Dine øjne de skal se” 

Du har 5 minutter til at finde så mange sange som overhovedet muligt der er skjult bag forskellige clues. Skriv 

sangene du finder ned på papiret. Du får point for det til sidst. 

Post 9: ”Right next to the right one” 

Få en tone slået an og husk den til du kommer til guitartuneren. Hvis man noterer den rigtige tone får man point 

der svarer til tonen - A = A, Bb = B, C=C, D=D, E=E, F=F, G=G, H=H, F#=I. 
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12 værktøjer til musisk proces 

En del af opgaven i at skabe musik ligger i at skabe de rigtige rammer - en værktøjskasse, der gør det let at gå i 

gang med at undersøge musik. Mange af de her ting, har ikke været del af en konkret aktivitet, men dannet bund 

for de processer, hvor vi i gruppen har skabt musik. Alle ting på materialelisten er derfor heller ikke 

uundværlige. Den kan ses som en form for ønskeliste til ting man fx kan ønske sig til kredsen, hvis man vil 

afholde musikmøder. 

Materialeliste 

 Guitar 

 Cajon (rytmekasse man sidder på) 

 Klaver/midi-keyboard/synthesizer 

 Boomwhackers 

 Diverse rytmeinstrumenter - fx klaves, små trommer, rasleæg, tamburin, cabasa, koklokke, 
guiro osv. 

 Noder med spiralryg - fx Sangbogen 1-4, Den Danske Sangskat, Højskolesangbogen, FDF 
Sangbogen, Teensangbogen, Puls osv. 

 Musikanlæg/transportabel højtaler 

 

Forberedelse 

At skabe en godt rum til at lave musik i har meget med komfort og akustik at gøre. Store rum med mange hårde 

overflader er rigtig svære at spille op på en god måde, hvorimod mindre rum med tæpper, gardiner og møbler er 

meget bedre at spille rytmisk musik i. For at finmotorik og stemme skal have det bedste miljø, skal man sørge 

for det ikke trækker og at der er en god temperatur. Derudover skal der være et lys der er blidt og til at læse 

noder i. Alt dette kan godt være svært udenfor, men man kan gøre meget for at imødegå det ved fx at tænke 

over vindafskærmning, et bål i nærheden, pandelamper osv. 

Selve aktiviteten 

Der er utrolig mange måder at bruge musikken på. Det er vigtigt at man overvejer, hvad man som leder selv er i 

stand til at lære fra sig og ud fra dette vælger en passende aktivitet. Her er en række af de aktiviteter man kan 

lave med ovenstående redskaber: 

 Stemmeopvarmning: Massér ansigtet, stræk kroppen ud, lær at stå rigtigt, råb, hvisk, kør 
skalaer osv. (https://www.youtube.com/watch?v=w44SjeNDj88) 

 Musikquiz: Gæt sange, kunstnere, fun facts, genre, instrumenter, tekster osv. 

 March & Lejr sing along: Sid om lejrbålet og syng alle yndlingsnumrene fra sangbogen. 

 Genreløb: Sæt højtalere til at spille musikstykker med forskellige genrer i kredshuset, så 
musikstykkerne kan matches to og to, ved at gætte hvilke genrer der hører sammen. 

 Sammenspil: Giv alle et instrument de kan spille, lær en væbner en simpel akkordgang på 
guitar, print noder og tekst. 

 Gruppesammenspil: Hvis mange er gode til et instrument kan man danne grupper, der selv 
styrer processen. Jo mindre grupper, des lettere bliver processen at styre, til gengæld er 
man mere afhængige af den enkelte. 
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 Stump: Brug rytmeinstrumenter, koste, skraldespande, grydelåg og hvad der ellers kan 
larme til at sammensætte et stykke rytmemusik. 

 Kanon: Lær først kanonsangen udenad uden at gøre den til kanon. Når man er sikker nok i 
dette, kan man dele grupper, der hver starter på forskelligt tidspunkt. 

 Flerstemmig sang: Instruer en sang hvor flere stemmer indgår. Brug klaver og en korsats 
som redskaber til at instruere. 

 Musikteori: Hvis man er meget nørdet er det bare om at få kørt igennem noget teori! 
Nodelære, treklange, hørelære, kvintcirklen, harmonisering - der er nok at tage af. 

 Musikmix: Brug optagede lyde, sjove lyde fra nettet eller lydsamples fra instrumenter og 
mix det sammen på computeren, så du får kredens sejeste technotrack! 

 Dans: Hvis man kan lide at bevæge sig til musik, er det bare om også at få danset - det giver 
lige så meget rytmeforståelse som mange andre øvelser. 
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Kornumre 

At synge i kor giver både stor musisk forståelse og et virkelig godt fællesskab som gruppe eller kreds. Hvorfor 

ikke lære hele kredsen et fælles kornummer, som alle kan? 

Materialeliste 

 Klaver 

 Kornoder 

 

Forberedelse 

At instruere kan være udfordrende, idet man selv skal have 100% styr på sangens forskellige stemmer. 

Forberedelsen ligger derfor i at vælge et kornummer, der passer niveaumæssigt til både den der skal instruere 

og de der skal synge. Et kornummer behøver ikke nødvendigvis at være flerstemmigt. 

Selve aktiviteten 

Saml alle rundt om et klaver og instruer. Man kan eventuelt have ”stemmesmølfer” placeret i forskellige 

stemmegrupper, ligesom det også gør det væsentligt nemmere, hvis den der instruerer ikke også er den der 

spiller klaver. 

Noder til Livet er en gåde (se bilag) 
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Rytmelege 

At lege med rytmer kan være en god start til musisk forståelse og indlevelse. Der er mange måder at gøre det på 

- afrikansk dans, klappeøvelser, stump, body percussion osv. 

Materialeliste 

 Evt. rytmeinstrumenter 
 

Forberedelse 

Forbered dig selv, så du er sikker på at kunne instruere andre i de forskellige øvelser. 

Selve aktiviteten 

Eksempler på body percussion: 

Banana Mango (https://www.youtube.com/watch?v=BnZGSu6j8EI&feature=youtu.be) 

Afrikansk grundrytme (https://www.youtube.com/watch?v=Sw48K4pTzRQ&feature=youtu.be) 

Advanced Body Groovement (https://www.youtube.com/watch?v=KZ8vBjZKdco&feature=youtu.be) 
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Bilag 

Liste med sange (post 2) 
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Nodestykker (post 4) 

 

 



 

 Side 11 

Nodestykker svarark (post 4) 
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Tip en 18’er (post 7)

 

 



 

 Side 13 

LP-pointskive 
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LP-pointskive inderring 
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Livet er en gåde (Stefan Forsen) 
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Nodeliste: 

 

00’erne 

Johny Deluxe - Drenge som mig 

Medina - Kun for mig 

Sys Bjerre - Kegle 

Anna David - Fuck dig 

Natasja - Gi’ mig Danmark tilbage 

Nik og Jay - Hot, Lækker 

Outlandish - Aisha 

Kashmir - Rocket Brothers 

Tina Dickow - Open Wide 

Alphabeat - 10.000 of thunder 

Nephew - Igen & Igen 

 

10’erne 

Christopher - CPH Girls 

Panamah - DJ Blues 

Fallulah - Out of It 

Gulddreng - Model 

Burhan G - Kalder mig hjem 

MØ - Don’t Wanna Dance 

Lukas Graham - 7 years 

Ulige numre - København 

Shaka Loveless - Ikke mere tid tilbage 

Tina Dickow - Someone you love 

Rasmus Seebach - Tusind farver 

Karl William - Blind igen 
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Spotify playlister: 

80’erne: 

https://open.spotify.com/user/129432338/playlist/3dGUykIZzXpDBXsr4lY0fY 

90’erne: 

https://open.spotify.com/user/129432338/playlist/3FpnFioqp4g3e3viSe9Nn9 

00’erne: 

https://open.spotify.com/user/129432338/playlist/776BQXl16iMHU4yvRdvKA1 

Nyn og gæt: 

https://open.spotify.com/user/129432338/playlist/4hjyrhPGIRLIfaS3u6Uyne 
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