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Musik i krisetider 
 Musik under ”Danmarks besættelse 1940-1945” og ”Coronakrisen 2020”
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Musik i krisetider - Elevopgaver

Opgave 1 – Hvad har du lært?

 - Hvornår var Danmark besat af Tyskland?
 - Hvad er alsang?
 - Hvad hedder den dag, hvor besættelsen stoppede?
 - Hvem er statsminister i Danmark under coronakrisen?
 - Hvad lavede modstandsfolk under besættelsen?
 - Hvorfor hedder krisen i 2020 coronakrisen?
 - Måtte man være mange sammen til koncerter under coronakrisen?
 - Hvem skriver musikhistoriebøger?

Opgave 2

Du skal fortælle om en oplevelse med musik, du har haft under coronakrisen. Du må helt selv vælge 
hvilken.

Fortæl: 
Hvad der skete?
Hvor var du henne?
Hvem var du sammen med?
Hvad oplevede du?
Hvordan var oplevelsen?
Andre ting du synes er vigtigt

Vil du være med i en historiebog?
Hvis du løser opgave 2 inden 1. juli 2020, har du mulighed for at komme bogen 
”Lyden af coronakrisen – fortalt af børn og unge.” som vi planlægger at udgive i efteråret 2020.

Sådan gør du:
 - Send din historie, tegning eller billeder på e-mail: coronalyd@spil-smart.dk
 - Billeder skal sendes i så høj opløsning som muligt.
 - Tegningen kan scannes eller du kan tage billede af den med din telefon.
 - HUSK at skrive navn på begge forældre samt adresse og telefonnummer i e-mailen.
 - Gem din tegning, tekst og billeder et sikkert sted, den skal bruges hvis den kommer  
  med i bogen.

Send inden 1. juli 2020 – herefter læser vi alt igennem og de der bliver udvalgt til bogen, vil blive 
kontaktet pr.email eller telefon for godkendelse.

Det med småt: De udvalgte historier og tegninger/billeder kommer med i bogen ”Lyden af corona – fortalt af børn og unge” hvis dette 
godkendes af børn og forældre. Hvis der kommer et overskud fra salget, gives 20% af overskuddet til Red Barnet for salget i 2020. Alle børn 
modtager en skriftlig aftale fra forlaget Stepnote Publishing, der underskrives af samtlige med forældremyndighed.

Du kan læse mere på Spil Smart hjemmesiden her

https://www.spil-smart.dk/musikhistorieskrivning-musik-i-krisetider/
https://www.spil-smart.dk/musikhistorieskrivning-musik-i-krisetider/

