Progressionstabel Trommer & Marimba
Område

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Teknik/koordination

Trommer
- Holde korrekt på stikker.
- Spilleposition – kropsholdning ved
trommesættet (fokus på det
ergonomiske og afslappethed).
- Højre/venstre-koordination –
balancedannelse i slag + bevægelse
rundt på trommesættet.
- Pulstræning (simple rytmer, 4.dele og
8.dele)

Trommer
- Enkeltslagsteknik – større
kontrol og hastighed med
fokus på fingre- og
håndledteknik.
- Dobbeltslagsteknik.
- Flams & Ruffs.
- Hvirvel – pres og åben.
- Storetrommeteknik
- Udbygning af koordination –
større uafhængighed mellem
fødder og hænder.
- Bredere kendskab til
orkesterinstrumenter.

Trommer
- Accenter i dobbeltslag, flams og
enkeltslag (have kontrol over
dynamik i slag).
- Alle rudiments præsenteres
(overblik over samtlige tekniske
muligheder).
- Grupperinger i rytmisk skala.
- Polyrytmik.
- Arbejde med pauke- og
bækkenteknik.

Eksempelvis:
•
Håndtering af instrumentet
•
Højre/venstre koordination
•
Tonedannelse
•
Motorisk koordination ift. Synhørelse-bevægelse
•
Fysisk holdning
•
Puls/rytmetræning

Marimba
- Greb og spil med 2 køller.
- Spilleposition – kropsholdning ved
marimbaen (fokus på det ergonomiske
og afslappethed).
- Teknisk kendskab til alle
tasteinstrumenterne og nogle
percussion/orkesterinstrumenter.

Nodelære/musikalske
udtryk
Eksempelvis:
•
Læsning af noder og
becifringer
•
Læsning af rytme
•
Forståelse af musikalske
udtryk: p-mf-f-coda-cresc.
mm
•
Improvisation
•
Gehørspil
•
Bladspil/prima vista/ sekunda
vista
•
Musikteori
•
Hørelære
•
Musikhistorie
•
Skalaspil
•
Lytte til musik

Trommer
- Helnoder, halvnoder, 4.dele og 8.dele
(simple nodeværdier).
- Simple trommegrooves og fills, som
går hånd i hånd med indlæring af nye
figurer (trommerytmer + rundgange).
- Efterspil med kendte figurer.
- Præsentation af dynamik i
trommesættet, særligt i groovespil
(kontrol af lydstyrke af hvert aktivt
element).

Marimba
- 4-køllegreb og homofoni
(eksempel: dominerende
melodi ledsages af akkorder)
Trommer
- 16.dele, 32.dele, trioler, 6/8
og 12/8 (viderebygning af
nodeværdier og taktarter).
- Funkgrooves, latingrooves
og trioliserede grooves
(slowrock og shuffle)
- Dynamik – forskellige
begreber præsenteres og
praktiseres (piano, forte,
crescendo osv.)
- Improvisation og
komposition i let form.
- Efterspil med kendte figurer.

Marimba
- Arbejde med 4-kølleteknik og
selvstændig stemmeføring i hver
hånd.

Trommer
- Kvintoler og septoler.
- Skæve taktarter (5/8, 7/4 osv.)
- Swing med comping.
- Linear Time Playing.
- Videreudvikling af improvisation og
komposition (Egne fills, trommesolo,
spil passende groove/fill til musik
man hører - genreforståelse,
personligt udtryk osv.)
- Efterspil med kendte figurer.
- Brugen af polyrytmik i musikalsk
kontekst.

Progressionstabel Trommer & Marimba
•

-

Genreforståelse/opførelsespra
ksis

Nodelære/musikalske udtryk (fortsat)

Marimba
- Kunne læse noderne indenfor og
omkring nodelinjerne.
- Kendskab til simple skalaer som
pentaton og dur op til 2 fortegn.
- Introduktion til improvisation med
pentaton skala.
- Små kendte simple melodier, ligger til
grund for nodekendskabet. Eleven
spiller melodier de kender, men
forholder sig samtidig til noderne.

Repertoire
• 3 eksempler til hvert niveau

Trommer
Billie Jean – Michael Jackson
Highway To Hell – AC/DC
Simple øvepladeduetter fra Goldenberg
Tommy Igoe (tracks minus trommer)
Marimba
Mester Jakob
Lille Peter Edderkop
Pippi Langstrømpe

Bladspil – etuder/grooves
(prima vista)
- Genreforståelse.
Marimba
- Kendskab til musikalske
udtryk (p-mf-f osv).
- Bladspil af simple melodier
- Kan læse becifring med 3klange
Introduktion af forskellige
klassiske melodier.

Trommer
Cold Sweat – James Brown
When A Man Loves A Woman –
Michael Bolton
Umbrella – Rihanna
Uptown Funk – Bruno Mars
Tommy Igoe (tracks minus
trommer)
Marimba
Tico Tico
Bach Invention nr 8
Suite Mexicana samling af
marimba stykker

Marimba
- Læse tostemmig melodi.
- Mere omfattende prima vistaspil.
- Alle skalaer + kirketonearter.
- Kan læse 4-klange og kendskab
til udvidede akkorder.
- Kendskab til markante klassiskeog jazzkomponister.

Trommer
50 Ways To Leave Your Lover – Paul
Simon
Rosanna – Toto
Jazzstandards (fokus på øret,
personligt udtryk og feeling)
Tommy Igoe (tracks minus
trommer)
Dansk Tapto
Marimba
Rain Dance
Over The Rainbow af Max Leth
Yellow After The Rain
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Øveteknik
Eksempelvis:
•
Anvendelse af vokal i
øvningen
•
Bevidstgørelse om egen
øvning
•
Indstuderingsteknikker
•
Lytte til musik
•
Performance træning

Trommer
- Brugen af Music Mind Games til
indstudering af nye figurer.
- Introduktion til at tælle rytmer og
takter.
- Fokus på at få mest ud af øvetiden
derhjemme (indstuderingsteknikker).
- Hyppig snak om udvikling
(bevidstgørelse om egen øvning).
Marimba
- Forsøge at etablere gode og
kontinuerlige øverutiner/vaner.

Trommer
- Brugen af Music Mind Games
til indstudering af nye
figurer.
- Introduktion til at tælle
rytmer og takter.
- Fokus på at få mest ud af
øvetiden derhjemme
(indstuderingsteknikker).
- Hyppig snak om udvikling
(bevidstgørelse om egen
øvning).
Marimba
- Arbejde med forskellige
indstuderingsteknikker.

Trommer
- Brugen af Music Mind Games til
indstudering af nye figurer.
- Introduktion til at tælle rytmer
og takter.
- Fokus på at få mest ud af
øvetiden derhjemme
(indstuderingsteknikker).
- Hyppig snak om udvikling
(bevidstgørelse om egen
øvning).
- Anvendelse af vokal til
indstudering af nyt materiale –
synge hvert led i groove/fill,
synge puls, synge andet led end
det der spilles.
Marimba
- Dybere bevidstgørelse af egen
øvning. Identificere tekniske
problemer og opfinde egne
øvelser.
- Vokalbrug alene og samtidig med
spil.
- Finde ressourcer og kilder på
nettet.

