
 
 

 
Programbeskrivelse til skolekoncert 

 
 
KONCERTEN: 
En musikalsk rejse igennem Cuba med to danskere og to cubanere som rejseledere. 
 
Fra Havannas gamle bydel Regla vil I høre det mystiske “santeria” (rituel sang og rytmer til de afro-cubanske 
helgener). Herefter danser Humberto rumba til akkompagnement af vores trommer og sang. Og rejsen 
fortsætter igennem stilarterne son og cha-cha-chá og slutter ved de moderne salsa rytmer. Altsammen er 
musik der helt fra 30'erne og til i dag har været populære verden over. 
Hvert musikalsk stop vil være med en ny historie og en ny klang. Vi præsenterer de forskellige instrumenter 
og rytmer og eleverne vil naturligvis blive inddraget undervejs - både med sang og rytmer. 
 
 
MATERIALET: 
Det tilsendte materiale vil bl.a. indeholde noder til en sang (CHANCHULLO) med original spansk tekst, som 
skal høres (og helst øves) inden vi kommer. 
Nummeret kan høres på den vedlagte CD. I kan også ØVE til nr. 1 på CD'en, hvor koret bliver spillet i ring. 
Nummer to sang er en cha-cha-chá der hedder TU Y BAILANDO CHA-CHA-CHÁ (Du Og Jeg Vi Danser Cha-
cha-chá).  Den skal I bare lytte til, for vi øver den med jer når vi kommer. Både på spansk og på dansk! 
Tredie side af materialet er billeder af de rytmeinstrumenter vi spiller på til koncerten. 
 
På Cuba synger man rytmerne, når man skal lære dem og videregive dem til andre. Denne fonetik vil vi 
naturligvis også bruge når vi viser både instrumenter og rytmer. Det kan I også høre lidt af på CD'en. 
 
 
MUSIKERNE: 
Birger Sulsbrück Congas, percussion & kor 
Ernesto Manuitt Sang, cuatro & percussion  
Niels Thybo  Piano, synthesizer, kor, bas & percussion 
Humberto Gomez Vera  Bas, guitar, percussion & kor 

 
 
Målgruppe: 
1.- 10. klasse  i flg. grupper:     1) 1 - 4. klasse.     2) 5. - 7. klasse.     3) 8. - 10. klasse 
På små skoler kan disse gupper ændres - efter aftale med bandet. 
 
Antal elever: 
Max. ca. 200 
 
Opstilling af instrumenter: 
30-40 min. før koncerten - med hjælp fra 4-5 store elever. 
 
Gulv- og sceneforhold: 
Lav scene hvis eleverne sidder på stole.  
Ingen scene hvis eleverne sidder på gulvet (evt. med måtter eller puder). 
 
Strømkrav: 
220V. Stik på scenen. 
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