Læreplan Trommer
Teknik og
siddestilling

Begynderniveau
Afspændt kropsholdning. Lære at
slappe af i skuldre og sidde med
relativ rank ryg.
Lære at holde korrekt på
trommestikkerne samt fokus på
korrekt anslag

Mellemniveau
Fortsat fokus på korrekt og afspændt
kropsholdning.
Udvikling af koordinationsøvelser og
kropslig pulsfornemmelse.
Introduktion af forskellige slagteknikker
for hænder og fødder.
Forståelse for klangmuligheder og
dynamik

Øvet niveau
Naturligt afspændt spil og
pulsfornemmelse.
Udvidet/videregående arbejde med
koordinationevne og fortsat fokus på
forskellige slagteknikker for hænder og
fødder.
Forståelse og brug af dynamiske og
klanglige muligheder.

Instrumentet

Kendskab til trommesættes dele og
opstilling af trommerne.
Kendskab til tempi og takter.
Arbejde med forståelse af forskellige
underdelinger og kendskab til
perioder og markeringer.

Større kendskab til trommesættes dele
og opstilling af trommerne.
Arbejde med udvidet
periodefornemmelse.
Beherskelse af puls og arbejde med
forståelse af forskellige rytmiske
modeller. Udvikling og træning af gehør.
Lære at spille en nodestemme. Udvidede
rytmer for trommesæt med forskellige
variationer.

Justering af stemning af trommerne.
Vedligeholdelse og skift at skind.
Kendskab til avancerede underdelinger
og skift mellem disse. Kendskab og
yderligere forståelse af mere
avancerede periodeformer. Udvidet
gehør og imitationskunnen.
Skal kunne læse og spille udskrevne
stykker for trommesæt.
Arbejde med avancerede
trommerytmer samt fills.
Skal kunne indgå i og have erfaring med
sammenspil. Skal kunne spille og have
kendskab til forskellige stilarter. Skal
mestre at kunne tælle for.
Yderligere udvikling af gehør og
nodelæsning. Lære at gøre brug af
diverse øve-apps og websites. Lære at
improvisere og selv finde på øvelser.

Rytme, puls og
hørelære

Noder

Sammenspil

Indlæringsform

Lære forskellige nodeværdier.
Læsning af grundrytme for
trommesæt. Enkle variationer i
stortromme og lilletromme.
Spille grundrytme i periode og
tempo til akkompagnement og
indspillet musik
Lette noder, lydfiler og evt.
videoclips. Lære at spille efter gehør
så vel som efter noder.

Opfordre til at deltage i sammenspil.
Fortsat spil til akkompagnement og
indspillet musik
Videreudvikling af nodelæsning og gehør.
Introduktion til improvisation.

