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Her er et sanghæfte med enkle sange med mange
gentagelser. Der er rige muligheder for selv at digte
videre på sangene. Alle sangene er opstået i et aktivt
samværd med børn og voksne. Ordet “Kucheza" er
swahili og beskriver sammenhængen mellem musik,
dans, teater og leg. “Kucheza" er også en musikklub
uden for Århus. Bogens skabere oplever, at de
forskellige aktiviter som går op i en større helhed.
Tilbudet Kucheza dækker aldergruppen fra 2-18 år, men denne bogs indhold er skabt
sammen med de 2-6 årige. Men nogle gange er både små og store børn sammen, hvor de
små efterligner de store og de store kan blive inspireret af de små. Det er vigtigt, at alle de
voksne, der er med sammen med børnene optræder som autentiske deltagere, børnene får
lov at deltage i den udstrækning, de er parate til det, eller være i udkanten, hvis det er der,
de føler sig trygge der.
Alligevel lærer børnene alle sangene. Man taler om “Legitim perifer deltagelse”.
Slagordet i klubben er : Spild ikke tiden - Spil hele tiden.
Sangene er alle understøttet af rytmisk musik og til hver sang er der flere legeforslag, hvor
bevægelse indgår i de fleste lege.
F.eks bliver “ vi skal synge og danse lige nu” gentaget igen og igen i den første sang.” "Vi ska
spille tromme og vi kan danse til “, er den sætning, der går igen og igen i en af de andre sange.
I en sang ligger udfordringen i at holde pause på det rigtige sted. Hver sang er understøttet af
en tydelig rytme.
Her er således tale om enkle melodier, der holdes op af sætninger, der går igen og igen.
Her er morskab for børn og deres voksne.
Her er tale om et enkelt sprog, som også vil kunne fanges af børn med høretab og
sproglige problemer.
Hæftet, der er på 34 sider, består af venstresider med noder, becifringer, rytme og tekst og
højresiden består af farvefotos af glade børn, der er midt i en leg, samt mange forskellige
legeforslag.
Man kan købe MP 3 filer eller streame og downloade de samlede tracks eller enkelte tracks.
Prøv materialet og oplev, at børn danser, synger og morer sig.
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