
Kære lærer
Velkommen til koncert med din klasse. 

Som støtte til koncerten har vi udarbejdet et materiale 
med forslag til gennemgang og undervisning. Vi har prøvet 
at tilrettelægge det således, at også andre end musiklæreren 
kan gennemgå stoffet med klassen.

Elevmaterialet 
Dette lærermateriale indeholder:

• Oversigt over alle dyrene og personerne i Dyrenes karneval.
•	 Youtube-	versioner	af	Dyrenes	Karneval.
•	 Løven
•	 Skildpadden
•	 Elefanten
•	 Kænguru
•	 Akvarium
•	 Voliére	–	fugle
•	 Svanen
•	 Om	at	tegne.	Link	til	DR	Ultra	hjemmeside	

Koncert med 
Saint-Saëns 
Dyrenes 
Karneval



Oversigt over 
Dyrenes	Karneval
Sats  
(det originale franske navn)

Introduction	et	Marche	royale	du	Lion			

Poules et Coqs

Hémiones(Animaux	véloces)

Tortues

L’Eléphant

Kangourous

Aquarium

Personnages longues oreilles

Le	coucou	au	fond	des	bois

Volière

Pianistes

Fossiles

Le	Cygne

Finale

Dansk oversættelse og dyr

Introduktion	og	Løvens	kongelige	march

Høner og haner

Vildæsler	–	hurtige	dyr.

Skildpadder

Elefanten

Kænguruer

Akvarium

Personer med lange ører
Skrydende æsler

Gøgen i skovtykningen

Volière(fuglehuset)

Pianister.
(Pianister er også en slags mærkelige 
dyr, der sidder og spiller skalaer og 
sommetider spiller forkert)

Fossiler	-	forstenede	dyr

Svanen

Se animerede versioner af Dyrenes Karneval
Der	findes	fine	udgaver	af	Dyrenes	Karneval	på	Youtube.
Vi har samlet lidt forskelligt til jer, hvor musikken 
ledsages af billeder og animationer.

Hele karnevallet med Bugs Bunny/Snurre Snup. 
(Er	på	engelsk.	Men	meget	fint	spillet	og	tegnet)

http://www.youtube.com/watch?v=vUsZ-M09SMw



Oversigt over 
Dyrenes	Karneval
Hele	Karnevallet	–	Jonathan	Brooks
http://www.youtube.com/watch?v=DndnJcozMYA&list=PL978A94E5AEEB07A7

Løve
I afsnittet om løven beskæftiger vi os med kongelige marcher. 
Og hvorfor bruger vi egentlig honnørmarcher? 
Hvordan ville en parade virke uden musik? 
Og	hvad	ville	der	ske,	hvis	Den	Kongelige	Livgarde	i	stedet	spillede	
Gannam	Style	eller	Justin	Bieber,	når	Dronning	Margrethe	viste	sig?

Hvordan ville dronningen fremstå? Ville der være den samme ophøjethed?
Det kan være oplagt at tale lidt om, hvordan man får musik til at lyde kongelig: 
Skal der bruges særlige instrumenter? Skal en kongelig march gå hurtigt 
eller	langsomt?	Er	der	forskel	på,	om	det	er	en	dronning	eller	konge?

Skulle	I	ha’	lyst	til	at	høre	Kronprins	Frederiks	honnørmarch,	ligger	den	her:	
https://www.youtube.com/watch?v=F60_OouvJMI

Og Dronning Margrethes ligger her: 
http://www.youtube.com/watch?v=qA-ZJd0tXA8

Elefant
Her	er	Youtube-klip	med	elefantens	sats.
http://www.youtube.com/watch?v=4aebLF-HUTo

Akvarium
Youtube-klip	med	Akvarium.	Meget	fin	udgave	af	Aquarium	–	Tom	Scott:
http://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4

Aquarium	–	fisk	i	Akvarium:	https:
//www.youtube.com/watch?v=u6RBf_j5Y7A

Skildpadden
http://www.youtube.com/watch?v=AHvqaRaDzQE

Skildpadden	danser	Can-can.	Skulle	I	ha’	lyst	til	at	vise	eleverne	lidt:	
af	den	rigtige	Can-can	dans,	kommer	den	her:	
//www.youtube.com/watch?v=BE13dAMwGuk



Oversigt over 
Dyrenes	Karneval
Voliere - fugle
Youtube	–klip:	
http://www.youtube.com/watch?v=gOuHfhXz-eE

Fløjten som fugl: Også andre komponister bruger fløjten til at illustrere fugle.
Her	er	fløjten	som	fugl	i	Sergej	Prokofievs	Peter	og	Ulven:	
https://www.youtube.com/watch?v=icRQbo4Asr0

Svanen
I	Youtube	klip	med	Yo	Yo	Ma	–	fordi	det	er	en	af	de	fineste	indspilninger.
https://www.youtube.com/watch?v=e87-MEY-GS8

En	lille	tegnefilm	med	svaneælling	–til	Saint-Saëns	musik:	
http://www.youtube.com/watch?v=dSYUhat-WOI

Finalen til Dyrenes karneval.
Med	til	Dyrenes	Karneval	hører	en	finale.
Den	har	Walt	Disney	kastet	sig	over	i	denne	udgave:
http://www.youtube.com/watch?v=OvPjtolajZk

Fuglen i Peter og ulven spilles også af en fløjte
https://www.youtube.com/watch?v=icRQbo4Asr0

Om at tegne
Forslag	til	aktiviteter.	En	lidt	slidt,	men	stadig	populær	klassiker	
er at lade børnene tegne de forskellige dyr til musikken.

Lad	børnene	selv	vælge	det	dyr,	de	helst	vil	tegne,	og	lad	dem	tegne,	
mens de lytter til musikken.

Vi	har	givet	et	bud	på	en	tegning	af	alle	dyrene.	Eleverne	kan	selv	
farvelægge tegningerne. Derudover har vi lavet en tom side, 
hvor der kan tegnes selv. 

Det er vores erfaring, at især de små godt kan lide at have en tegning 
at støtte sig til, når de skal tegne et dyr, de ”ikke ved, hvordan man tegner”.

Om at tegne
Ved	koncerten	tegner	Carl	Quist-Møller	dyrene,	der	optræder	i	Dyrenes	Karneval.
Hvis du og din klasse skulle ha mod på at dykke mere ned i, hvordan man tegner, 
har	DR	Ultra	lavet	en	tegne-guide	med	demonstrationsvideoer	og	gode	råd.
I	kan	se	guiden	her	på	DR	Ultra’s	hjemmeside:	
http://www.dr.dk/Ultra/Ka_du_tegne/forside.htm


