
Projektbeskrivelse
Music Mob 2.0 – trivsel gennem musik og dans

Baggrund – Udfordringen
Music Mob – trivsel gennem musik og dans er et projekt udviklet af  Martin Ollivierre, der har 
fungeret som huskunstner under Statens Kunstråd siden 2009. I januar/februar 2013 har vi 
haft Music Mob som pilotprojekt i Hvidovre. På baggrund af  dén succes lancerer vi nu Music 
Mob 2.0. Idéen er at eleverne skal være med til at skabe et show omhandlende deres eget liv, 
deres hverdag og drømme om fremtiden. Temaet trivsel har fokus på mobning, venskaber, 
og på hvordan vi kan få en bedre omgang med hinanden; behandle hinanden bedre.

Konceptet
Med Music Mob vil jeg forsøge at udfordre og gå i dybden med disse problemstillinger. 
Sangen, musikken og dansen er vores måde at udtrykke følelser som glæde og frustration på 
og formidle dem videre for derigennem at lære bedre at forstå og respektere hinanden. Ved 
at eleverne arbejder sammen på tværs af  klasser og alderstrin, giver projektet mulighed for at 
skabe nye venskaber og bånd eleverne i mellem. Samtidig er der flere af  de mindre bogligt 
stærke elever, som får mulighed for at blomstre på anden vis.
I Music Mob inddrages tre instruktørere; en sangskriver, en percussionist og en danser i 
samarbejdet med elever og lærere. Målgruppen begrænses til de mellemste klassetrin (5.-6. 
klasse, max. 75 elever pr. skole).

Music Mob forløber over 5 dage:
Inden projektets start indkaldes lærerne til orienteringsmøde med de tre instruktørere. 
Efterfølgende præsenterer lærerne eleverne for projektet, og udfra dette skal de vælge hold i 
prioriteret rækkefølge. Alle workshops foregår på Hvidovre Musikskole, da det giver eleverne 
mere fokus og koncentration til at fordybe sig i musikken og dansen at være ude af  vante 
rammer. Desuden har Musikskolen de bedste rammer og instrumenter for afvikling af  
undervisningen.

Dag 1
Eleverne fordeles på tre hold – sangskrivning, percussion og dans. Hos sangskriveren laves 
der en skriveworkshop. Teksterne danner baggrund for den sang/rap, der skal skabes de 
følgende dage, og fokuserer på de unges hverdag. Det overordnede tema er trivsel. Hos 
percussionisten udarbejdes og indøves et hip hop-inspireret og delvist selvkomponeret 
nummer med cubansk og brasiliansk percussion. Hos danseren udarbejdes og indøves en 
koreografi baseret på samme nummer, som der arbejdes med hos percussionisten. Danseren 
gennemgår en række koreografiske elementer, og eleverne byder selv ind med idéer, der så 
ender som en helstøbt koreografi.

Dag 2 – 3
Eleverne arbejder videre i grupperne og slutter dagen af  med at præsentere hinanden for, det 
de har arbejdet med.

Dag 4
Eleverne samles efterhånden med underviserne og sammensætter sang, musik og dans.

Dag 5
Samtlige elever forbereder generalprøven på Mega Showet.

Mega Show
Som en grande finale samles alle involverede klasser og fremfører deres værk ved Mega Showet 
i Medborgersalen i Hvidovre Kommune. Eleverne får mulighed for at invitere forældre, 
søskende og andre interesserede til at overvære showet. Udover at de deltagende elever viser 
deres familier, at man kan skabe et værk sammen på kort tid, får hver skole med Music Mob 
skabt sin egen sang. Både i forbindelse med udarbejdelsen af  tekst, sang/rap, musik og 



koreografi er det målet at involvere eleverne i den skabende proces. Succeskriteriet er 
deltagelse og samarbejde mellem elever og kunstnere samt ejerskabsfølelse i forhold til det 
endelige værk.

Hvorfor sangskrivning med Martin, percussion med Eliel og dans med Malene?
Instruktørerne er: musiker og sangskriver Martin Ollivierre, percussionist Eliel Lazo samt 
danser Malene Stokholte Geertz. Derudover fungerer Martin Ollivierre også som projektets 
idéophavsmand og koordinator.

Hvem er vi? Og hvorfor os?
- Martin er professionel musiker og sangskriver. Han er uddannet på Det Jyske 

Musikkonservatorium og Instituto Superior de Arte, Havana, Cuba. Han underviser 
til daglig på Hvidovre Musikskole og Rytmisk Center og har stor erfaring med 
workshops som gæstelærer på skoler over hele landet.

- Eliel er professionel musiker og komponist. Han er uddannet på Conservatorio 
Alejandro Garcia Caturla i Havana, Cuba, og har undervist på musikskoler og 
konservatorier i hele Skandinavien. Hos aldersgruppen rammer han med sin 
latinamerikanske hip hop-musikstil plet.

- Malene er professionel koreograf, danser og scenekunstner. Hun er uddannet 
musicalperformer fra Det Danske Musicalakademi. Hun har stor erfaring med 
undervisning af  børn og unge fra tidligere huskunstnerprojekter samt på Hvidovre 
Musikskole og flere ungdomsskoler. Hun kan især få en masse piger involveret.

Det er selvfølgelig med i overvejelserne at både Eliel og jeg har indvandrerbaggrund. Vores 
etniske blanding skal stå som forbillede og eksempel.  

Hvorfor én by?
Med Music Mob lægges der op til, at flere skoler får mere gavn af  Huskunstnerordningen. Ved 
at organisere flere workshops i samme periode i samme by vil opfølgning og 
netværksdannelse mellem f. eks. musiklærere og musikinteresserede elever kunne målrettes. 
Music Mob vil arbejde på at styrke samarbejdet mellem folkeskolerne i Hvidovre Kommune 
og Hvidovre Musikskole, så flere børn og unge får glæde at Musikskolens tilbud. I Hvidovre 
Kommune ligger der i alt 9 folkeskoler. Det er projektets målsætning at besøge alle disse i 
skoleåret 2013/2014.

Samarbejdspartnere
For at sikre at Music Mob ikke er en enlig svale, har vi allieret os med samarbejdspartnere fra 
lokalområdet. For kontakten med skoler i Hvidovre samarbejdes der med Hvidovre 
Musikskole, der tilbyder aktiviteter hele skoleåret til børn og unge i kommunen, samt med 
Hvidovre Kommune, som stiller Medborgersalen til rådighed og trykker PR-materiale.

Hvorfor denne målgruppe?  
Målgruppen kan være svær at aktivere og fastholde i fritidsaktiviteter. Det viser bl. a. 
evalueringen fra Hvidovre Musikskoles ”Ud Af  Huset”-projekter, der tilbyder gratis 
musikundervisning ude på skolerne. Den positive og især kollektive oplevelse ved musikken, 
som Music Mob foreslår, har til hensigt at motivere og skabe nysgerrighed efter flere 
musikoplevelser, som kan opsøges i f. eks. musikskoler, klubber og ungdomsskoler.

Kontakt
Koordinator:
Martin Ollivierre
A: Hammelstrupvej 14, 2. th., 2450 København SV
T:  22 92 65 55
M: student@OLLIVIERREmusic.com


