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BØRN LAVER LYDFORTÆLLINGER OM LIVET I STRUER
Som en del af lydkunstfestivalen Struer Tracks skal elever i 5 og 6 klasse
arbejde med at skabe korte lydfortællinger om livet i Struer. Udgangspunktet
for hver af de mere end 100 fortællinger er ordene ”jeg kan huske”. Tilsammen
kommer historierne til at danne et lydkort over livet i Struer set fra børnenes
perspektiv. Lydkortet bliver lanceret d. 16. Juni på Struer Bibliotek.
JEG KAN HUSKE®
I forbindelse med Struer Tracks deltager fem
klasser fra 5. og 6. klassetrin i Struer Kommune i
lydworkshops med komponisten og
lydkunstneren Hans Sydow. Her skal de
sammen lave et stort digitalt lydkort til Struer.
Med udgangspunkt i Sydows
undervisningskoncept Jeg kan huske® skal
eleverne hver især skabe små fortællinger i ord
og lyd om livet og stederne i byen.
Jeg Kan huske® handler om at fortælle en kort,
personlig erindring om det sted/den by man
bor i. Det er et oplæg til at arbejde kreativt med historiefortælling og at gøre
historierne mere levende og sanselige gennem en lydlig beskrivelse.

SOUNDMAP STRUER
Forløbet er samtidig en introduktion af et nyt værktøj for børn og lærere.
SOUNDMAP.DK er en ny kreativ platform – udformet som en app, hvor elever
og lærere på en enkel og sjov måde kan arbejde med lyd og fortællinger som
udtryk og erfaringsform i undervisningen. På workshopsne skal eleverne
arbejde med den nye app, hvor de kan optage, redigere og uploade til et
bykort fyldt af historier, lyde og musik. Alle elevernes personlige lydfortællinger
samles på et digitalt lydkort – på et fælles og stort ’SOUNDMAP Struer’, som
man fremover kan lytte til via appen.
SOUNDMAP.DK er gratis og er særligt tænkt til undervisningsbrug.

LANCERING AF STRUERS LYDBYKORT
Fra d. 16 juni kan alle interesserede høre, hvordan byens børn oplever og husker
livet i Struer. Udstyret med en smartphone, SOUNDMAP-appen og et sæt
hovedtelefoner kan man bevæge sig rundt i byen og opleve et landskab af
lydfortællinger folde sig ud afhængigt af, hvor man befinder sig.

Struer Tracks inviterer til lancering af SOUNDMAP Struer på Biblioteket fredag
d. 16. Juni kl. 9.00 – 11.30. Her kan man lære hvordan lydkortet fungerer og
afprøve det på en lydvandring i Struer sammen med de børn, der har skabt
kortet. For de eventyrlystne udfordrer Struer Tracks yderligere med en
lydskattejagt. Hvem ved hvilke spændende lyde, der kommer til at gemme sig
derude?
DELTAGENDE SKOLER er Langhøjskolen, Limfjordskolen, Thyholm Skole,
Bremdal Skole og Parkskolen. til lærerworkshoppen d. 29 maj.

OM STRUER TRACKS (2. – 18. juni 2017)
Struer Tracks er en ny festival for lydkunst i Lydens By, Struer. Festivalen folder
sig ud i to spor, som vil få byen til at summe af lyd; en udstilling af
lydkunstværker i byens gader og stræder samt en lang række iørefaldende
lydarrangementer og workshops. I dagene 2. – 18. juni sætter Struer Tracks
lyden i fokus, og både lokale såvel som besøgende inviteres udenfor i
sommeren til at lytte, lære, opleve, udforske og opspore lyden af Struer.
www.struertracks.dk
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SOUNDMAP.DK er produceret af Hans Sydow og RESONANCE.DK i
samarbejde med Dansk Komponistforening og med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.
www.soundmap.dk
Se hvordan en Jeg kan hus ke ® workshop foregår her:
https://vimeo.com/channels/925712/154909155
Alle lærere i Struer Kommune indbydes til en workshop d. 29 maj kl. 10-14. Her
kan man blive introduceret til SOUNDMAP.DK, så man efterfølgende selv kan
arbejde med den i undervisningen. Alle kommunens lærere er velkomne.
Tilmelding jacob@struertracks.dk.

