
UNDERVISNINGSBOG OG KURSUS  

i musik og bevægelse for de 5 – 7 årige. Et musikalsk eventyr , der strækker sig over 13 musiklektioner.  

Når drenge leger Tarzan i gardinerne og piger er travlt optaget af Barbies nyeste kjolemodeller…….                    
og du gerne vil undervise i musik, hva så….                                                                                                                                        
Så inviter dem med på et musikalsk eventyr med en hund, der hedder Henning, og hans venner. Børnene 
får job som musikdetektiver og rejser gennem Rytmejunglen, op i Skalabjergene, og videre til Melodihavet. 
Og så glemmer de gardin-Tarzan og Barbie. Vi vandrer på rytmestier, sætter rytmetelt op, og laver 
rytmesuppe. Vi vasker toner rene i bjergbækken møder Tenor Tornado Tone, og hans udkårne, Soprana 
Feta Salata. Vi ridder på æslerne Durum og Molle, ned til Melodihavet, hvor vi fisker melodier op. Alt 
sammen, for at finde ”Det Hemmelige Orkester”. 

Materialet er blevet gennemprøvet, i flere omgange i 0. klasser, i 1. klasser, i musikskoleregi og med de 
ældste børn i børnehaver.  

Materialet tager udgangspunkt i trinmål for faget musik efter 2. klassetrin, og børnene bliver introduceret 
til musikalske grundbegreber via musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.  

Undervisningsministeriet har bevilliget penge til et computerspil med hunden Henning og hans venner. Her 
kan børn gratis gå ind og lege med musikalske grundbegreber, sideløbende med undervisningen. Spillet 
udkommer i foråret 2013.  

Kurset: På kurset gennemgår Cathrine Nordseth og Katharina Baetz Rubin rammefortællingen, som 
repeteres i hver lektion. Vi laver hele første lektion, og samtlige sange, bevægelseslege, med videre, øves. 
På kurset får du undervisningsbogen, diplom som musikdetektiv, samt efterfølgende supervision.           
Bogen indeholder en introduktion til historien, 13 musiklektioner, indekssider til kopiering, DVD med første 
lektion, illustrationer af sang- og bevægelseslege, samt en cd med musikken.  

Pris for bog og kursus: 2.850 Kr.

 
Spørgsmål vedrørende kursus og bog, skriv til katharina@baetz.dk

   

Cathrine Nordseth og Katharina Baetz Rubin har udover rigtig mange års erfaring med musikundervisning af 
børn, også stor erfaring fra musikscenen. De har begge skrevet og fået udgivet deres børnemusik sange. 
Cathrine er konservatorieuddannet, underviser og er udøvende sanger/musiker. Katharina har valgt at tage 
kurser i forskellige musikalske discipliner ved siden af hendes 20årige virke som sangskriver/sanger og 
underviser. 
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