Klumpskogen (Möykkymetsä) och dess invånare

Kiasmas & Pink Twins -duos konstverkstad
1. Gör en viskningskör tillsammans med musik av Pink Twins:
Lyssna på musikexemplet:
https://soundcloud.com/pink-twins/sabotaros
https://pinktwins.bandcamp.com/track/sabotaros
Pink Twins musik består av många ljudlager på varandra och många olika ljudhändelser samtidigt. Gör
en viskningskör i klassrummet. Var och en kan viska fram ljud i egen takt. Ljudet kan vara viskat tal,
väsningar, knarr, sus, så länge som alla ljud är på rätt låg volymnivå.
Frågor:
• Hur lät viskningskören tillsammans med musiken?
• Lyssnade du till andra då du viskade din egen andel?

2. Iaktta bilden på Möykkymetsä (Klumpskogen) och dess invånare.
Klumpskogen är full av invånare som får originella ljud till stånd. Vad gör klumpar? Varför är de
högljudda? Är klumpar hungriga? Har klumpar vänner?
Gör en viskningskör så att ni själva föreställer invånarna i Klumpskogen. Om det känns som att det inte
räcker att viska, kan ni viska hårdare. Då ni har funderat på hur kören i Klumpskogen låter, är ni redo för
konstverkstaden!
Vid själva evenemanget placeras klasserna på det gröna taket på så vis att alla hör
ljudkonstverkstadens konsert bra. Alla andraklassare får en bild av invånarna i Klumpskogen, som man
får ta med sig hem efteråt. Förberedelserna tar 10–15 minuter och själva konserten är 20 minuter lång.
Under konserten utomhus lyssnar andraklassarna på det omgivande ljudlandskapet och deltar i det
som Klumpskogsinvånarnas viskningskör. Den egna gruppen producerar ljud i egen takt vid de tillfällen
man själv väljer.
3. Under konstutflykten på det gröna taket vid Musikhuset:
Välkommen till Klumpskogen!
Klumpskogen ligger invid Kiasma. Den syns inte, men dess ljud hörs. Barn som kommer till Klumpskogen
förvandlas till små klumpskogsinvånare. Vuxna förvandlas till stora klumpar.
Klumpskogens ljud är lite annorlunda än ljuden i en vanlig skog.
Lyssna på vad som händer i Klumpskogen och delta i klumparnas högljudda liv.

