
 
 

 
 

 
 
 
 
 

MUSIKKVIDEOSKOLEN 
 

Presenteres av Carl Eltervåg og Tony Waade 
 

Klassetrinn: 1.-4. 
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Programpresentasjon 
Musikkvideoskolen er en praktisk dramabasert produksjon der elevene i en klasse 
får være skuespillere i en musikkvideo til en poplåt de selv har valgt ut på forhånd. 
Målet med opplegget er å få barna interessert i å bruke video som uttrykksform. 
Klassen vil få hver sin DVD, der de får se at samarbeidet dem imellom har bidratt til 
å lage en musikkvideo der alle i klassen har en rolle.  
 
Produksjonens tema 
Musikkvideoskolen er en dramabasert produksjon, der elevene får være 
skuespillere i en musikkvideo. Klassen bestemmer seg for en poplåt som de liker. 
Selve videoen vil bestå av tre deler, som er refreng, handlingsscene og dansescene.  
 
I refrengscenen vil en og en elev komme foran kamera og mime/synge en liten del 
av refrenget. Dette kan også gjøres i små grupper, dersom det passer bedre til den 
valgte låten.  
 
I handlingsscenen vil vi dele klassen i to. Gruppe 1 er med Carl ut og filmer, mens 
gruppe 2 blir igjen i klasserommet med læreren, sysselsatt med en aktivitet. 
Aktiviteten består av å øve på en danse/bevegelseskoreografi i klasserommet. 
Læreren vil få låne en laptop av oss, som han/hun spiller av poplåten med, slik at  
elevene kan bevege seg etter musikken. Gruppene bytter underveis på hvem som 
filmer og hvem som er i klasserommet. 
 
Dansescenen vil da bestå av de ulike koreografiene og triksene som elevene har øvd 
på i klasserommet. Klassen er her samlet som en stor gruppe. Vi vil også komme 
med forslag til dans/bevegelse etter behov.  
 
Produksjonens målsetninger 
Målet med opplegget er å få barna interessert i å bruke video som uttrykksform. 
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Praktisk info 
 

- Antall elever:  30  

- Varighet:   2 skoletimer    

- Rombeskrivelse:  Klasserom/lite auditorium med hvit vegg/lerret med mulighet for visning av 
video. Filmingen vil hovedsakelig foregå utendørs, men med vær forbehold. 
Det er derfor ønskelig med et større rom innendørs, for eksempel gymsal, 
aula etc.  

 
- Opprigg/nedrigg:  15 min 
  
- Forberedelse:  Det viktig at skolen på forhånd har klargjort rommene og at klassene har 

valgt ut en poplåt som de ønsker å lage video til. Poplåten som velges bør 
ha et enkelt refreng, eller sangpartier som er enkle å kunne utenat. Det er 
behov for projektor og trådløst internett. Vennligst gi beskjed til utøver om 
ikke skolen har en av delene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
Spørsmål om turnéplan 

Elin Hetland 
elin.hetland@rogfk.no 
tlf 51 51 68 79 

 
Spørsmål om programmet 
Gudrun Karina Arntsen 
gudrun.karina.arntsen@rogfk.no 
tlf 51 51 68 52
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er ei nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å nå dei måla 
som er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for framtida. 
Måla for DKS er: 
 

 å medverka til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod 

 å leggja til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjera seg kjende 
med og utvikla forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 

 å medverka til ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i 
realiseringa av skulen sine læringsmål. 

 
Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ordninga i Rogaland og skal sikra at ho 
kjem alle elevar til gode og at produksjonane har høg kvalitet.  
 
Opplæringssektoren har ansvaret for å leggja føre- og etterarbeid pedagogisk til rette 
for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i DKS og for å 
informera om dette i god tid.  
 
Den kulturelle skulesekken er finansiert av spelemidlar, og for skuleåret 2016/2017 har 
Rogaland fått i alt 21,7 millionar kroner til DKS- produksjonar og i grunn- og 
vidaregåande skular og skulekonsertar i grunnskular og barnehagar.   
 
Kvart barn i grunnskulen får minimum ein DKS-produksjon og to skulekonsertar per år. 
Dei vidaregåande skulane kan sjølv velja frå eit utval av produksjonar.    
 
Meir informasjon og turnéplanar finst på 
 
www.skolesekken-rogaland.no 
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