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Alle lektioner er
bygget op omkring en
historisk introduktion
og en praktisk øvelse,
pånær Lydfelt 3 som er
en introduktion til at
arbejde med mikrofonen
som kamera.
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Lydfelt er en række
lektioner, hvori lyden bringes ind i undervisningen med lydoptagelser af hjemmebyggede instrumenter,
elevernes stemmer og
deres nærmiljø.
Materialet præsenterer
punktnedslag i den europæiske lydhistorie,
som foldes ud i praksis gennem øvelser og
optagelser. Til materialet hører også computerprogrammet Lydfelt, i hvilket eleverne laver deres egne
landskaber af lyd.

Indholdsfortegnelse
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BYG ET LANDSKAB AF LYD
Lydfelt er et nyt undervisningsformat i lydkunst for børn. Lydfelt-programmet
er en blanding af et computerspil og et traditionelt lydbehandlingsprogram, hvor
eleverne kan lege sig til erfaringer med lyd som udtryksform, mens de bygger
et landskab af lyd.  Men Lydfelt er også en række lektioner i det 20. århundredes
lydhistorie, samt en kort introduktion til at arbejde med mikrofonen som kamera.
Det 20. århundredes lydhistorie fortæller os om, hvordan komponister og
lydkunstnere begyndte at bruge lyden af mennesker og maskiner som musikalsk
materiale. Pludselig kunne man spille på hverdagens lyd, i stedet for at nøjes
med de 12 toner på fx klaveret. Og på den måde kan vi til enhver tid skabe samtidsmusik ud af samtidens lyd, i stedet for at prøve at efterligne den med traditionelle instrumenter.

Workshoppen er tænkt
som en intuitiv proces, hvor eleverne
på egen hånd kan lege
sig til erfaringer
med lyd som udtryksmiddel, Udgangspunktet er at alle kan
lære at lave optagelser af lyd, og
alle kan skabe et
Lydfelt. Det kræver
ingen særlige musikalske eller tekniske
forkundskaber.

KUN ÅBNE ØRER!

HISTORIESIDER OG OPGAVESIDER
De enkelte lektioner er bygget op med en historieside og en opgaveside. Historiesiden giver en historisk introduktion samt en række links til lydeksempler, film
eller yderligere information på internettet, mens opgavesiderne giver en række
øvelser som eleverne skal lave selv.
Historiesiderne er skrevet til dig som lærer, men eleverne må gerne læse med.
De enkelte historiesider rummer bla. en række postulater og spørgsmål som
»Blev Synthesizeren blev skabt i 1913?« og »Måske var Kurt Schwitters i 1922
den første rapper i musikhistorien«. Postulaterne skal få dig og dine elever til at
åbne ørerne og lytte på tværs af det 20. århundredes lydhistorie, og de kan også
bruges som oplæg til diskussion i klassen.
Linkene er der for at gøre eleverne nysgerrige efter selv at søge yderligere
information, og give dem nogle steder, hvor de kan finde den.
Opgavesiderne henvender sig til gengæld direkte til eleverne og kan løses af
dem på egen hånd, når du har givet dem den historiske introduktion. Lydfelt 3 er
dog en ren opgaveside uden historisk introduktion.
ØVELSER OG LYDOPTAGELSER
De historiske introduktioner foldes ud i praksis med øvelser og lydoptagelser, som  
eleverne skal lave indenfor tre lydkategorier: Instrument, stemme og reallyd.
•
•
•
•

I Lydfelt 1 bygger eleverne deres eget instrument inspireret af futuristernes
støjkasser.
I Lydfelt 2 laver de en rap inspireret af et dadaistisk digt.
I lydfelt 3 arbejdes der med at lave lydoptagelser med mikrofonen som
kamera.
I Lydfelt 5 skal de optage byens lyd, inspireret af komponisten John Cage.

På den måde genereres et lydmateriale, som både har historisk reference, og som
giver æstetik og kompositorisk diversitet, når eleverne skal arbejde videre med
det i deres eget lydfelt. Alle optagelser lyttes igennem i fællesskab i klassen, for
at give eleverne ejerskab til og indsigt i hele det optagede materiale.

Foto Jens Hasse
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TEKNISK INTRODUKTION
Selve Lydfelt-softwaren præsenterer du, inden I skal igang med Lydfelt 4.
Lydfelt-programmet downloades fra www.happynewears.com, hvor der også
findes en vejledning til installation af softwaren, samt en teknisk introduktion.
Programmet præsenteres for eleverne uden introduktion, så de selv får mulighed for at gå på opdagelse i et eksisterende lydfelt, som kan downloades
fra Lydfelts hjemmeside. På den måde får eleverne deres egne erfaringer med
hvad programmet kan, og du får indsigt i hvad eleverne kan med programmet.
I en pause stilles computeren om, så den nu viser et fuldstændig blankt lydfelt, som udelukkende indeholder de lydoptagelser eleverne lavede i Lydfelt
3. Eleverne introduceres herefter kort til de redskaber, som findes i programmet. Her kan eleverne vælge at arbejde med forskellige værktøjer: 1. Lyde, 2.
Højdeværktøjer, 3. Jordfarveværktøj eller 4. Himmelfarveværktøj.  
HÖRFILM, KOMPOSITIONER OG REMIX
I Lydfelt 4, 6 og 7 skaber eleverne deres eget lydfelt, med de optagelser de
har lavet i Lydfelt 3 og 5.

Lydoptagelse

•
•
•

Partitur

Konstruktion

I Lydfelt 4 laver eleverne deres eget lydlandskab med inspiration fra
Walter Ruttmanns Hörfilm - en film der skulle høres ikke ses.
I Lydfelt 6 komponerer eleverne et stykke konkret musik, dvs et landskab
af hverdagslyde som eleverne har optaget i deres nærmiljø.
I Lydfelt 7 skal eleverne lave et remix, dvs. en genfortælling af deres
hörfilm eller deres konkret-musik.

ELEVERNES 'LYDFELTER' I PLENUM
Forløbet afsluttes med en fælles opsamling, hvor eleverne præsenterer deres lydfelter for hinanden. Som forberedelse hertil skriver eleverne en lille tekst om deres
eget lydfelt, og om hvad man kan opleve i det. Denne tekst og deres navne kan de
skrive direkte ind i programmet Lydfelt under menupunktet Generelt. Herfra kan
elevernes lydfelter også eksporteres og efterfølgende oploades til Lydfelts hjemmeside. Vejledning hertil findes på www.happynewears.com.

Med enkle redskaber får eleverne mulighed
for at skabe deres egne lydlandskaber.

Fotos Lydfelt

Præsentation

Foto Lydfelt
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Måske blev
synthesizeren
skabt i 1913?

Foto © Scanpix

Foto Istock

1913 SYNTHESIZEREN
Intonarumori er navnet på de sære
højttaler-lignende støjkasser, som futuristen Luigi Russolo opfandt i 1913,
mens han skrev støjmanifestet L'arte
dei rumore. Navnet på instrumentet
er sammensat af det italienske ord for
støj (rumore), og så det at intonere - at
stemme instrumentet. Og det var præcis hvad Russolo ønskede: At stemme
støjen, så han kunne bruge den som  
musikinstrument.
Således var det Luigi Russolo der udviklede en tidlig mekanisk forgænger
for synthesizeren. En synthesizer er et
instrument der kan efterligne andre
musikinstrumenter, og Russolos støjsynthesizer kunne efterligne lyden af
mennesker og maskiner, når han drejede
på et håndtag bag på højttalerkassen.
Luigi Russolo skrev flere stykker
musik for sit nye instrument. Nederst til
venstre kan du se partituret til Risveglio
di una citta. Det er
italiensk og betyder: En by vågner.
Her spillede en hel
masse støjinstrumenter
sammen om at
efterligne lydoplevelsen af en
by der vågner.

»I det 19. århundrede kom maskinen til verden og støjen blev født!«, sagde Luigi Russolo, der her ses med
butterfly i atelieret sammen med sin assistent, mens
de spiller på intonarumori.
Foto © Shutterstock
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Hør Risveglio di una
citta her:
Luigi Russolos partitur
til Risveglio di una
citta, hvor noderne er
erstattet af streger,
der viser om lyden skal
bevæge sig op eller ned.

www.medienkunstnetz.
de/works/intonarumori/audio/1/

Russolos instrumenter gik desværre
tabt, men på internettet kan du finde
videoer med folk der
i dag har bygget en
kopi af instrumenterne:
www.youtube.com/
watch?v=fYYkMux6Dgw
www.youtube.com/
watch?v=BbbmPD7NuDY
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LAV ET INSTRUMENT
Ligesom futuristerne lavede et instrument, der kunne efterligne støjen fra mennesker og maskiner, skal du nu lave et instrument, der kan lave lige præcis den
lyd, du gerne vil kunne bruge som et musikalsk instrument. Og husk, du skal
kunne holde ud at høre på instrumentet i lang tid, for du kommer til at bruge
lyden af instrumentet i alle de efterfølgende øvelser!
Til venstre kan du se, hvad Anders gjorde, da han byggede sit instrument, mens
han var studerende på musikkonservatoriet. Han satte sig først ned og beskrev
med ord, hvad det var for et instrument, han ville bygge. Derefter lavede han
en tegning af instrumentet, og til sidst byggede han det.  
Foto Anders Haahr

Anders besluttede sig for, at hans instrument skulle kunne frembringe flere
lyde på en gang, derfor ville han have, at instrumentet skulle indeholde flere
funktioner: Det skulle både kunne bruges som strengeinstrument, som fløjte og
som tromme. Og så ville han have, at det skulle blive ved med at være sjovt at
spille på instrumentet. Anders ville også have, at hans instrument skulle kunne
bygges af ting han fandt på vejen, og at det var nemt at spille på - også for
folk, som ikke var vant til at spille på et musikalsk instrument. Anders endte
med at kalde sit instrument for en Triphon; en ting der kan give tre lyde fra sig
på en gang.

Sådan ser Anders’ Triphon
ud. Det er vigtigt, at dit
instrument kan sige lyde,
som du kan lide, og som
du har lyst til at bruge i
dit lydfelt.

Foto Lydfelt

Her har en elev bygget sit
instrument ud af en skraldespand og post-elastikker

		
		

Hør Anders’ Triphon her:
www.soundcloud.com/lydfelt/triphon

OPGAVEN TRIN FOR TRIN
Forhåbentlig har historien om Luigi Russolos Intonarumori og Anders’ triphon
givet dig nogle idéer til, hvordan du kan lave dit eget instrument - nu skal du
nemlig selv igang:
•

Du skal starte med at beskrive med ord, hvad det er, du gerne vil have dit
instrument skal kunne. Du må gerne lave nogle eksperimenter, før du skriver,
for at få idéer til, hvad instrumentet skal kunne.

•

Du skal også beskrive, hvad du vil bygge instrumentet af. Det kan være alt fra
sugerør til post-elastikker og ting du finder på din vej, eller noget der alligevel skulle have været smidt ud.

•

Herefter skal du lave en tegning af dit instrument.

•

Og så skal du igang med at bygge, men det behøver slet ikke at være så fint
som Anders’ Triphon. Det skal bare lyde godt!  
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Måske var
Kurt Schwitters
i 1922
musikhistoriens
første rapper?
Foto © Scanpix

1922 DADAISTISK RAP
»Skøn som et meningsløst ord«,
skrev forfatteren Tom Kristensen i
digtsamlingen Fribytterdrømme fra
1920. Det var på den tid han gik på
'sludreture' gennem København med
digterkollegaen og ungdomsvennen
Emil Bønnelycke, for at stenografere
trafikken og lade sig inspirere af børns
pludren: »Af børnenes mund skabes
nye, sære ord, som har skønhed og
lys og som gror.« Eller som dadaisten
Kurt Schwitters sagde det: »Fümms bö
wö tää zää Uu, Pögiff, kwii Ee«.
Kurt Schwitters smed en dag i 1922
en sættekasse på gulvet og samlede
herefter bogstaverne på sin helt
egen måde. 10 år og 11 sider senere
afsluttede han lyddigtet Ursonaten.
Man kan sige at Kurt Schwitters i
Ursonaten klippede sproget baglæns til det, det engang har været:

Lyde og rytmiske forløb. Og når ord
bliver til lyd, og lyd bliver til kunst,
bliver man ofte nødt til at give slip på
forståelsen, for at få oplevelsen med.
Kurt Schwitters legede med lyden af
ordene og klangen af sproget, men vi
prøver stadig at forstå, hvad han siger,
selvom det ingen mening giver. Og
det er præcis meningen. Eller sagt på
en anden måde: Dada!  
Det handler om, at åbne ørerne for
det lydunivers vi allesammen har
omkring os, men som kun de færreste
forholder sig til - og som derfor bliver
til støj og stress for de fleste. Og når
Kurt Schwitters gav den som dadaistisk mikrofonvrider, er det som
at høre en af gadens poeter rappe
sproget i stumper og stykker et par
generationer senere.

Foto © Scanpix

Du kan høre Kurt
Schwitters læse
Ursonaten her:
www.medienkunstnetz.
de/works/ursonate/
audio/1/

»At lytte til Ursonaten er bedre end at læse den!«,
sagde Kurt Schwitters i 1922. Her er han fotograferet
midt i en dadaistisk vrøvlerap, og når han lavede
billedcollager, samplede han fra aviser og remixede
ting, som han fandt på gaden.

Spil herefter et
eksempel på en rap.
The Message fra
debutalbummet med
Grandmaster Flash
and the Furious Five
fra 1982:
www.youtube.com/
watch?v=O4o8TeqKhgY
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LAV DIN EGEN URSONATE
Nu skal du lave en oplæsning af Kurt Schwitters Ursonate, som du kan læse
starten af her:

Foto Istock

Fümms bö wö tää zää Uu,
                     
pögiff,
                           
         kwii Ee.
  
Oooooooooooooooooooooooo,
dll rrrrr beeeee bö
dll rrrrr beeeee bö fümms bö,                                      
     rrrrr beeeee bö fümms bö wö,
            beeeee bö fümms bö wö tää,
                         bö fümms bö wö tää zää,
                              fümms bö wö tää zää Uu
OPGAVEN TRIN FOR TRIN
Lav nu din egen oplæsning af Ursonaten. Du må selv om, hvor meget af teksten
du bruger, men du skal lave 5 forskellige oplæsninger af teksten:
•
•
•
•
•

En hvor du hvisker
En hvor du læser almindeligt op
En hvor du råber
En hvor du synger
Og endelig en hvor du rapper

Og du skal øve dig grundigt: I den næste øvelse skal du lave en optagelse af dine
oplæsninger, og du skal kunne holde ud at høre på optagelsen af din oplæsninger i
lang tid. De skal nemlig bruges i alle de efterfølgende øvelser.

Læs hele teksten til
Ursonaten her:
www.ubu.com/historical/schwitters/ursonate.html

Lav de enkelte oplæsninger korte, højst 30 sekunder lange. Ellers får du for meget
materiale at arbejde med i de kommende øvelser.

DU KAN LEGE DADAIST DERHJEMME

Kan du huske historien med Kurt Schwitters der digtede Ursonaten med bogstaver han samlede tilfældigt
op? Du kan også digte med udklippede bogstaver fra
aviser og blade.

Dada-digt Christina Ann Sydow
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LYDOPTAGELSE
Når du optager lyd kan man sige, at du
laver billeder med mikrofonen. Man kan
også sige, at du arbejder med mikrofonen
som kamera. Derfor kan vi bruge nogle
af de samme ord og redskaber, som man
bruger i forbindelse med videoproduktion.
Her taler man bl.a. om billedbeskæring og
kameraindstillinger, og vi skal i denne øvelse arbejde med tre forskellige 'kameraindstillinger', når du skal optage lyd:

Se billede nr. 1 og
hør totalbilledet
fra min have her:
www.soundcloud.com/
lydfelt/hane-totalbillede

TOTALBILLEDE
I min have kan jeg høre hønsene i
naboens hønsegård. Når jeg står helt
oppe ved mit eget hus, er jeg langt fra
hønsegården. Jeg kan godt høre hanen og hønsene, men jeg hører faktisk mere
af alt det andet, der sker i haven. Det hedder et totalbillede, og som navnet siger
får man det hele med i lydbilledet.

1.

2.

3.

Illustration Christina Ann Sydow

HALVTOTAL
Når jeg går halvvejs hen mod min nabos
have, kan jeg tydeligere høre hanen,
men jeg kan stadig også høre alt det
andet, der sker i haven. Det hedder et
halvtotal-billede. Nu kan man i lydbilledet høre lige meget af hanen og af de
andre lyde i haven.

Se billede nr. 2 og
hør halvtotal-billedet fra min have
her: www.soundcloud.
com/lydfelt/hanehalvtotal

NÆRBILLEDE
Når jeg går helt ned til hækken ind mod
naboens have, står jeg lige ved siden af
hønsegården. Nu kan jeg næsten kun
høre hanen og hønsene. Det er som om
alle de andre lyde i haven træder i baggrunden i lydbilledet - det lyder faktisk
som om jeg står midt i hønsegården. Det hedder et nærbillede, fordi man er helt
nær på det, man gerne vil optage.
OPGAVEN TRIN FOR TRIN
• Du skal nu lave en optagelse af det
instrument du lavede i øvelse 1 og
den rap du lavede i øvelse 2.
• Du skal lave tre forskellige optagelser
af begge øvelser; et totalbillede, et
halvtotal- og et nærbillede. I alt 6
korte optagelser (ca. 30 sekunder),
så du ikke får for meget materiale.  
• Til sidst skal du i denne øvelse
beskrive forskellen på oplevelsen af
lydoptagelserne. Hvilken af optagelserne virker bedst til det, som du skal
bruge den til? Og hvorfor foretrækker
du den fremfor de andre?

Se billede nr. 3 og
hør nærbilledet fra
min have her: www.
soundcloud.com/lydfelt/hane-naerbillede
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Walter Ruttmann med sit
Tri-Ergon filmkamera.

En hörfilm er en film
man kun hører men
ikke ser. Lidt ligesom i et radiodrama.

Scene fra Walter Ruttmanns
billeddigt om Berlin.

HARDDISKRECORDING I 1929?
Den tyske filminstruktør Walter Ruttmann lavede i 1929 verdens første
hörfilm Weekend. Filmen skildrede på
10 minutter en weekend i en tysk by,
og den skulle høres i biografen - ikke
ses: »Der var intet at se på lærredet,
men billederne strømmede ud fra højttalerne«.
Filmpublikummet stolede ikke
længere på deres øjne, og radiopublikummet holdt hænderne for ørerne i
forvirring: »Var dette bedrageri, et trick
eller var det magi«, skrev anmelderne
dengang om Weekend. På det tidspunkt
var man måske nok vant til stumfilm,
altså film uden lyd. Men ikke til film
uden billeder.
Ruttmann benyttede sig i Weekend
af den nye Tri-Ergon-teknik, der gjorte
det muligt at optage og redigere i
lyd optaget på filmstrimlen (øverste
billede). På den måde var Ruttmann i
stand til at redigere sine lydoptagelser
med samme nøjagtighed, som vi kan i
dag, når vi bruger computeren til det.
Så måske var det Ruttmann der skabte harddiskrecording allerede i 1929?
HÖRFILM
Ruttmann fortsatte det eksperiment,
som futuristerne startede, ved at
efterligne lyden af byen med deres
støjmaskiner.

Måske skabte
Ruttmann harddiskrecording
allerede i 1929?
Harddiskrecording er
når man optager og
redigerer lyd på en
computer.
Nu kunne Ruttmann med filmkameraet optage lyden af byen og bruge den
direkte som musikalsk materiale. Derfor
skrev han heller ikke et manuskript,
men et partitur for sin lydfilm (se det
efterfølgende øvelsesark). Det midterste billede er en byscene fra en anden
af Ruttmanns film, det timelange
billeddigt Berlin. Die Sinfonie der
Großstadt, som beskriver rejsen ind til
og oplevelsen af at være i byen Berlin.
En hörfilm og et billeddigt.
Ruttmann eksperimenterede også
med at tegne billeder og lyd direkte på
filmstrimlen. Enkle grafiske figurer som
altså både kunne ses og høres, når filmstrimlen blev kørt gennem fremviseren
(nederste til venstre).

Læs mere om Walter Ruttmann her:
www.medienkunstnetz.de/artist/ruttmann/biography/images/2/

Lyd tegnet på filmstrimler.

Hør Weekend her:
www.youtube.com/wa
tch?v=KVZVpAVfZ6Mw
atch?v=KVZVpAVfZ6M
Se Berlin. Die Sinfonie der
Großstadt her:
www.youtube.com/watch?v=o0p96gdjHc&feature=related
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LAV EN HÖRFILM
Nu skal du igang med at lave en hörfilm, ligesom Walter Ruttmann lavede film for
øret med sine lydoptagelser. På billedet midt på siden kan du se, hvordan Ruttmann
lavede et partitur for sin hörfilm, ved at tegne lydene ind i en slags nodepapir.
Ved hjælp af partituret kunne Ruttmann se, om lydene var høje eller dybe, og
han kunne se hvilken rytme der var i dem. Ruttmann optog lyden direkte på filmstrimlen og klippede i den bagefter, for at sætte lydene sammen på præcis den
måde, som han havde brug for. Han havde mulighed for at klippe i lyden og flytte
rundt på lydene. Men han havde ikke mulighed for at lægge flere lag af lyd oveni
hinanden. Det kunne teknisk ikke lade sig gøre dengang.
Foto Lydfelt

Partitur til hörfilm.

OPGAVEN TRIN FOR TRIN
• Lyt til dine optagelser af dit instrument og din rap, og vælg hvilke
lyde du vil arbejde videre med. Du
skal have ca. 20 optagelser, for at
have nok at arbejde videre med.
Giv de enkelte lyde korte navne
som instrument, stemme etc., så
de er nemme at huske.   
•

Tegn et kort over den gåtur du vil
lave i Lydfelt. Tegn cirkler og skriv
navnene på dine lyde ind i dem.
Husk de enkelte cirkler ikke må
overlappe hinanden.

•

Læg lydene ind i Lydfelt-programmet. Læg lydene de steder du har
tegnet dem ind i dit partitur. Og
prøv så gåturen af.

•

Inden du oploader dit lydfelt, kan
du lade dine venner prøve det.
Oplever de det, du gerne ville
have at de skulle?

•

Ret evt. dit lydfelt til ud fra de
erfaringer du har fået og bed derefter din lærer om at hjælpe dig
med at oploade det.

Foto © Eva Riehl

Lyt nu til de optagelser, som du i øvelse 3 har lavet af dit instrument og din rap,
og bestem dig for hvilke lyde du vil arbejde videre med. Når du har valgt lydene,
skal du lave et lydfelt, ligesom Ruttmann lavede en hörfilm. Du skal forestille dig
det som en gåtur, hvor du kan bevæge dig fra lyd til lyd, og på den måde sammensætte en historie eller et stykke musik. Men de enkelte lyde må ikke lappe
indover hinanden (det får du mulighed for at prøve i øvelse 6).
På billedet, nederst på siden, kan du se et partitur, som nogle elever har tegnet
på et stykke papir. Det viser hvordan de vil bevæge sig rundt fra lyd til lyd i deres
lydfelt. Øverst til venstre kan du se hvordan de enkelte lydcirkler ligger ved siden
af hinanden i programmet - i det lydfelt eleverne endte med at lave.
Foto Lydfelt

Her ser du partituret til et lydfelt. På billedet
øverst til venstre kan du se det omsat til et lydfelt.
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Fotos © Edition Peters

1952 STILHED
Hvad skal vi med lydkunst i en tid,
hvor verden støjer mere og mere?
Lydkunsten skal vi bruge til at gøre
opmærksom på det, der allerede
eksisterer, fremfor at forsøge at overdøve eller fortrænge det. Happy New
Ears kaldte komponisten John Cage
det, og hans værk 4’33''  illustrerer
meget godt de muligheder, der er i
lydkunst. I 1952 laver den amerikanske
komponist og musiktænker et værk,
der i koncertsalsversionen består i,
at en pianist kommer ind på scenen
og sætter sig ved klaveret for ikke at
spille i 4 minutter og 33 sekunder (se
partituret til venstre). Værket kan med
fordel opføres af enhver, når som helst,
hvor som helst. Det handler blot om at
sætte sig ned og fokusere på den lyd
man normalt vil fortrænge - i 4 minutter og 33 sekunder.
»Uanset hvor vi er, er det meste af
det vi hører støj. Hvis vi fortrænger
det forstyrrer det os. Hvis vi lytter til
det finder vi det fascinerende«, siger
John Cage, og det var også ham der
gjorde os opmærksom på, at selv når
du går ind i et lyddødt rum, vil der
stadig være to lyde tilbage: En meget
høj tone, og en meget dyb tone. Den

Hvad skal vi med
lydkunst i en
verden af støj?
høje tone er lyden af vores nervebaner,
og den dybe er lyden af blodet på vej
rundt i kroppen. Så selv i stilheden er
der aldrig helt stille.
»Den lydoplevelse jeg foretrækker
fremfor alle andre er oplevelsen af
stilhed. Og næsten alle steder i verden
nu er stilhed lig med lyden af trafik«,
fortæller John Cage på en video på
Youtube, og med ham introduceres
lyden af byen i Lydfelt.  

Læs mere om John Cage
og 4’33'' her:
www.medienkunstnetz.
de/works/4-33/

Hør John cage fortælle om stilhed her:
www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y&NR=1
Hør 4’33’’spillet af pianisten David Tudor, som
uropførte værket i 1952, her: www.youtube.com/wa
tch?v=HypmW4Yd7SY&feature=related
Her kan du se partituret
til 4’33" og de tre satser, hvor pianisten får
at vide, at han ikke skal
spille.

Hør 4’33’’ for symfoniorkester her: www.youtube.
com/watch?v=hUJagb7hL0Ewatch?v=pcHnL7aS64Y&NR=1
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OPTAG LYDEN AF BYEN
Du skal nu ud og optage lyden af den by eller det sted, hvor din skole ligger. Men
først skal vi lige have renset ørerne, for bedre at kunne høre byens lyd.
Som du lige har læst, så lavede komponisten John Cage i 1952 et værk, der
bestod i at en pianist kom ind på scenen og lod være med at spille på klaveret i
4 minutter og 33 sekunder. Det værk kan man sagtens opføre uden klaver, og du
skal nu prøve at opføre det sammen med din lærer og dine kammerater. I skal
simpelthen være stille sammen i 4 minutter og 33 sekunder. Og det er måske
ikke helt så nemt som det lyder!
Fotos Jens Hasse

Når I har opført værket, det vil sige, når der er gået 4 minutter og 33 sekunder,
kan I fortælle hinanden, hvad I oplevede undervejs. Der er nemlig aldrig to der
har haft helt den samme oplevelse af værket: En har måske hørt en mave, der
rumlede, en anden lyden af radiatorens rislen, og andre igen var måske mere
optagede af brandbilen, der kørte forbi udenfor.
Når I har opført John Cage's 4'33'' er I klar til at gå igang med forberedelserne til
at lave optagelser af byens lyd. Sørg for at lave nogle gode optagelser, som I kan
holde ud at høre på i lang tid. For de optagelser I laver nu, skal I arbejde videre
med i øvelse 6 og 7.

Når I skal ud i byen for at optage lyde, får I
en digital optager med.
Husk at være stille, mens I optager lyden, for
ellers ender I med at komme hjem med optagelsen
af jer selv, der snakker, fremfor lyden af byen.

OPGAVEN TRIN FOR TRIN
• Gå i grupper og diskuter, hvilke
lyde I godt kan lide, og hvilke lyde
I ikke bryder jer om.
•

Lav en liste over de steder lydene
knytter sig til.

•

Udvælg et sted hver, som I gerne
vil optage lyden af.

•

Gå ud i grupper og lav optagelsen
af det sted, I har valgt. Husk at
lave korte optagelser (ca. 30
sekunder), så I ikke får for meget
materiale.

•

Gå hjem og lyt optagelserne igennem og vælg dem ud du vil arbejde videre med i øvelse 6 og 7.
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1948 DJ SCHAEFFER
I 1948 lavede den franske komponist
Pierre Schaeffer verdens første højttalerkoncert, hvor værket Cinq études
des bruits (fem stykker for støj)
bliver opført. Han kaldte musikken for
'Musique Concrete', en musik skabt af
optagelser af hverdagens konkrete lyde,
og definerer den ved at sige, at den
kan trække på tre ligeværdige lydkilder:
1. Lyde fra vores omgivelser, 2. Lyde
af menneskestemmer og 3. Lyden af
musikinstrumenter. Præcis det samme
udgangspunkt som vi har for øvelserne
i Lydfelt.

En sampler er en
digital lydoptager,
hvor man optager al
slags lyd, og bagefter spiller med
den på et keyboard.

Pierre Schaeffer arbejdede som tekniker
på den franske radio, og ideen til den
nye konkretmusik opstod i et radiostudie, da en plade gik i hak, og det første
scratch kom til verden. Pierre Schaeffer kaldte det for 'Sillon fermé' (lukket
rille) - på nudansk kunne man passende
oversætte det til 'loop'.

Foto © Serge Lido/GRM

Måske var Pierre
Schaeffer i 1948
den første DJ?
I 1953 opfinder han et instrument
med navnet 'Phonogen', som var en
slags tidlig forgænger for sampleren.
Det bestod i et keyboard forbundet med
en gammeldags spolebåndoptager. Når
man trykkede på en af tangenterne på
keyboardet afspillede båndoptageren
båndsløjfer af lydoptagelser. Pludselig
kunne man altså spille på hverdagens
lyd, i stedet for at nøjes med de 12
toner på klaveret. Nu blev mikrofonen,
båndoptageren og højttalerne betragtet
som instrumenter ligesom de klassiske
musikinstrumenter.  
Man kan sige at Pierre Schaeffer udvider Walter Ruttmanns eksperiment
med lydfortællinger, hvor den ene lyd
afløser den anden i lydbilledet - til nu at
arbejde med abstrakte musikalske kompositioner  med mange lag af lyd oveni
hinanden. Det kan eksempelvis høres i
Études aux chemins de fer (Jernbaneetuden) fra 1948.

Hør Pierre Schaeffers Études aux chemins de fer:
www.medienkunstnetz.
de/works/etude-auxchemins-de-fer/

»Musik fra det tyvende århundrede, af maskinerne og
af masserne, vil være forbundet med elektroner og
regnemaskiner«, sagde Pierre Schaeffer, der her
er fotograferet ved sit instrument 'Phonogen' - en
tidlig forgænger for sampleren.

Læs mere om
Pierre Schaeffer
her:
www.medienkunstnetz.de/artist/
schaeffer/biography/
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LAV ET STYKKE KONKRETMUSIK!
Nu skal du lave et stykke konkretmusik. Komponisten Else Marie Pade
var den første til at lave konkretmusik
i Danmark. I 1959 lavede hun optagelser af lyd fra et helt døgn i København
og lagde dem oven i hinanden lag på
lag og skabte Båndsymfoni. Du kan se
partituret på billedet. I det er musikinstrumenterne erstattet af fuglesang,
rådhusklokker og trin på trappen.

dan en enkelt af lydene nu fylder hele
lydfelt. Måske lader du nogle af lydene
fylde hele landskabet, mens andre kun
dukker op i enkelte områ-der. Prøv dig
frem, og eksperimenter med hvor stor
udbredelsen af lydene skal være.
Foto Lydfelt

Lyt nu til de optagelser du valgte ud i
øvelse 5, efter at du havde været ude i
byen for at optage lyd. Du skal lave et
lydfelt ud af lydene, ligesom Schaeffer
skabte musik med sine optagelser af
hverdagslyde. Det vil sige, at nu må du
gerne lægge flere lag af lyde oveni hinanden, i modsætning til øvelse 4, hvor
de enkelte lyde skulle være adskilt.

Du kan læse mere om
Else Marie Pade på
Det Virtuelle Musikbibliotek:
www.dvm.nu/theme/emp/

Du skal forestille dig dit lydfelt som
en gåtur gennem et landskab, hvor du
bevæger dig fra et område af lyd til et
andet. Mens du går ind i et nyt område, kan du stadig høre lidt af lyden
fra det område du er på vej væk fra.
På billedet nedenunder kan du se hvor-

OPGAVEN TRIN FOR TRIN
• Lyt til de optagelser, du valgte ud
i øvelse 5, efter du havde været
ude i byen for at optage lyd. Giv de
enkelte lyde korte navne som 'tog',
'bil' etc. så de er nemme at huske.

Foto Tobias Toyberg-Frandzen

•

Tegn et kort over den gåtur du vil
lave i dit lydfelt. Tegn cirkler og
skriv navnene på dine lyde ind i
dem. Husk, at lydcirklerne gerne
må have forskellige størrelser, og at
de gerne må overlappe hinanden.

•

Læg lydene ind i Lydfelt-programmet. Læg lydene på de steder du
har tegnet dem ind i dit partitur.
Husk at indstille udbredelsen af
lydene. Og prøv så gåturen af.

•

Inden du oploader dit lydfelt, kan
du lade dine venner prøve det.
Oplever de det, du gerne ville
have at de skulle?

•

Ret evt. dit lydfelt til ud fra de
erfaringer du har fået og bed derefter din lærer om at hjælpe dig
med at oploade det.

Foto Hans Sydow

Uddrag af partituret til
Else Marie Pades Båndsymfoni(1959), hvor de traditionelle instrumenter er
erstattet af hverdagens
lyd. Men derfor kan det jo
godt være musik, og endda
skrives på noder!

Else Marie Pade, komponist.
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1999 RUTTMANN REMIXED
Historien gentager sig. Sådan siger vi,
når vi oplever noget, som allerede er
hændt os en gang før. I 1999 bliver
Walter Ruttmanns Weekend remixet af
bl.a. det tyske electronica-ensemble
'to rococo rot'. To generationer indenfor tysk lydkunst krydser spor - og 'to
rococo rot' lader sig totalt inficere af
ideen bag det oprindelige værk.

Et remix er en
musikalsk
genfortælling.

Væk er 30'ernes lyd af maskinlarm,
hylende sirener og propelsnurren.
Ind kommer i stedet lyden af senhalvfemsernes Berlin, med samples
af fjernsynets, telefonens og computermodemets hyletoner. Hermed er
historien remixet. Og selvom den tager
udgangspunkt i det samme materiale,
og for så vidt de samme greb på materialet, lyder den anderledes, fordi det
er en ny generation der gentager den.
Således bliver historien ny til nye tider.
Og hver generation har ret til, og pligt
til, at fortælle historien på sin måde.
Ellers bliver den fjern og uforståelig. Og
i yderste konsekvens dør den.

Coveret til cd’en med
remix af Walter Ruttmanns weekend, som udkom
i 2001.

At komponere betyder at sætte sammen.
At remixe betyder at
blande noget gammelt
med noget nyt. En
cover-version er,
når et band spiller
en gammel sang på en
ny måde.
Man kan sætte sit
musikalske materiale
sammen på mange måder. Det vigtigste
er at man gør det
til sit eget.

»Vi har haft 70 år med indspilninger
af musik - nu sampler vi«, sagde DJ
Mixmaster Morris i 1992, og siden
da har en hel generation af samplermusikere arbejdet med at genfortælle
musikhistorien. Lige fra elektronmusikkens første futuristiske dage har den
handlet om at remixe hverdagen og
virkeligheden, gennem en musik, der
skaber samtidsmusik ud af samtidens
lyd.
Men er to rococo rots Berlin 98 Version
et remix af Walter Ruttmanns Weekend? Eller er der snarere tale om en
cover-version, altså en genindspilning
af Ruttmanns klassiker med nye lyde
og nye instrumenter?

Lyt til 'to rococo
rots' Berlin 98 Version:
www.soundcloud.
com/lydfelt/berlin98-version
Læs mere om “Walter
Ruttmann Weekend Remix” her:
www.intermedium-rec.
com/recordse/cd003
www.medienkunstnetz.
de/works/weekendremix/
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LAV ET REMIX
Nu skal du igang med at lave et remix!
Ligesom 'to rococo rot' lavede en
musikalsk genfortælling af Walter Ruttmanns hörfilm Weekend, skal du nu
igang med at remixe dig selv. Det kan
være en rigtig god øvelse, at man, når
man er færdig med det man har lavet,
lige kaster det hele op i luften en gang
til og prøver at sætte lydene sammen
på en ny måde.

Foto © Else Marie Pade

Du skal lave et remix af øvelse 4 og
øvelse 6. Det vil sige, at du skal bruge
dine optagelser af stemme, instrument
og bylyd. Og nu må du blande alle
lydene, og du må selv bestemme om
du vil lade lydene brede sig ud over
hele Lydfelt (som i øvelse 6), eller om
de skal være adskilte (som i øvelse 4).
Prøv at veksle mellem de to måder at
lade lyden udbrede sig i Lydfelt, og se
hvad der giver det bedste resultat.  
Når du har lavet dit remix, skal du også
lave billeder til din musik. Det gør du
med de tegneværktøjer der findes i
Lydfelt-programmet: Højdeværktøjet, jordfarveværktøjet og himmelfarveværktøjet. Så kan der komme
farver på din gåtur gennem Lydfelt!
Og det bliver nemmere at finde rundt
i dit lydfelt, når man både kan lave en
gåtur ved hjælp af det man ser, og det
man hører i lydfelt.

Ovenfor kan du se Else
Marie Pade på DR i 1962,
og til højre kan du se
hendes arbejde med sin
gamle spolebåndoptager,
som hun stadig har derhjemme. I 2002 blev Else
Maries musik remixet og
hun vandt musikkritikernes pris 'Steppeulven'.
Hun var på det tidspunkt
78 år og Ekstra Bladet
døbte hende for Technobedste. Man kan sige, at
den remix-cd var en slags
musikalsk genfortælling
af Else Maries historie.

Foto Lydfelt

På www.happynewears.com
kan du gå på opdagelse
i lydlandskaber oploadet af elever fra andre
skoler.

OPGAVEN TRIN FOR TRIN
• Du skal lave et remix af øvelse 4
og øvelse 6. Lav en mappe med
alle lydene fra de to øvelser. Det
vil sige dine optagelser af stemme,
instrument og bylyd.
•

Tegn et kort over den gåtur, du vil
lave i dit lydfelt. Tegn cirkler og
skriv navnene på dine lyde ind i
dem. Husk at veksle mellem at
lydcirklerne er adskilte eller lapper
over hinanden.

•

Læg lydenen ind i Lydfelt-programmet. Læg lydene de steder du har
tegnet dem ind i dit partitur. Husk
at indstille udbredelsen af lydene.

•

Formgiv og farvelæg dit landskab i Lydfelt. Det gør du med  
tegneværktøjerne i programmet:
Højdeværktøjet, jordfarveværktøjet
og himmelfarveværktøjet. Prøv at
brug værktøjerne til at skabe en rute
igennem landskabet som du kan
huske.

•

Inden du oploader dit lydfelt, kan
du lade dine venner prøve det.
Oplever de det, du gerne ville
have at de skulle?

•

Ret evt. dit lydfelt til ud fra de
erfaringer du har fået og bed derefter din lærer om at hjælpe dig
med at oploade det.

Foto Tobias Toyberg-Frandzen

