Tirsdag den 19. april – torsdag den 21. april 2022

Den Lille Prins
Antoine De Saint-Exupérys elskede klassiker ”Le Petit Prince”
i koncert-form med alle vores elever

MIDDELFART MUSIKSKOLES
PROJEKTUGE 2022

KONCERT SOM AFSLUTNNING
PÅ PROJEKTUGEN

”Fra asteroide B-612 til verdensborger”

Lørdag den 23. april 2022 kl. 14.00
i hallen på Strib Skole

- nogle gange skal man hele universet
rundt for at lære at sætte pris på, hvor man
kommer fra!
Den Lille Prins er historien om piloten, alias
forfatteren selv, der nødlander i
Saharaørkenen. Han møder den lille prins,
som kommer fra rummet og fortæller
piloten om sin egen hjemmeplanet,
asteroide
B-612. Den lille prins er
kommet til jorden på sin rundtur til
alverdens planeter, men han må snart
tilbage til, hvor han kommer fra, for han
lærer, at der er en særlig rose, som han
savner ganske forfærdeligt meget.
Almindelig kendt og elsket er det
forunderlige eventyr om den lille prins, der
på sin dannelsesrejse rundt i universet
lærer kærligheden, livet og døden at
kende. Men som først og fremmest handler
om omsorg for de nære ting. Millioner af
mennesker verden over er faldet for den
vidunderlige fortælling, som tiden aldrig
synes at løbe fra. Den Lille Prins udkom
i 1943 og sælges stadig på verdensplan i
ca. 2 mio. eksemplarer årligt.
Musikken til vores udgave af Den Lille
Prins er kendte og populære sange
arrangeret af lærerne ved Musikskolen.
Derudover indgår også musik af lærerne
selv komponeret specielt til lejligheden.

Alle er velkomne. Fri entré.
Støtteforeningen vil sælge kaffe, kage,
sodavand under koncerten.
Generalprøve
kl. 09.00-13.30

PRAKTISK
INFORMATION
OM PROJEKTUGEN
Se bagsiden >

PRAKTISK INFORMATION OM PROJEKTUGEN
I perioden tirsdag den 19. april - fredag den 22. april er der ingen almindelig undervisning i
Musikskolen. Instrumental- og sammenspilsundervisningen er aflyst.
Vi vil i ugens løb øve musik til en koncertopførsel af ”Den Lille Prins”. Historien fortælles i ord
og billeder til koncerten lørdag den 23. april og bindes sammen med musik som nedslag i
nogle af historiens mange store højdepunkter.
Tirsdag den 19. april – torsdag den 21. april øves på Strib Skole.
Din lærer udvælger de stykker, du skal være med i. Noderne uddeles på forhånd og indøves
sammen med din lærer, inden projektugen. Projektugen bliver sjov og lærerig for alle elever i
musikskolen uanset alder og spillefærdigheder. Husk at tage nodestativ med i ugen.
Du skal møde tirsdag den 19. april kl. _______ - kl.________ på Strib skole, Hallen.
Du skal møde onsdag den 20. april kl. _______ - kl.________ på Strib skole, Hallen.
Du skal møde torsdag den 21. april kl. _______ - kl.________ på Strib skole, Hallen.
Støtteforening vil sørge for en gnavebolle sidst på eftermiddagen.
(Husk evt. selv større madpakke.)
Støtteforeningen ønsker lidt hjælp til bagning i ugens løb og udsender forud for projektugen
en Doodle, man kan skrive sig på, hvis man har lyst til at hjælpe os og Støtteforeningen med
at gøre ugen ekstra speciel for eleverne.

Program lørdag den 23. april
Kl. 09.00 - 11.00 Generalprøve på Strib Skole – hallen
Kl. 11.00 - 11.45 Pause, husk madpakke
Kl. 11.45 - 13.30 Generalprøven fortsætter
Kl. 14.00 - 15.30 Koncert i Strib Skole, hallen, fri entré
Egentlig generalprøveplan udfærdiges i løbet af projektugen.

