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Tysk er andet end lærebøger

HELSINGØR: Efter gennemlytningen fordeler de 30 elever
sig i mindre grupper og åbner deres computere. Hver
gruppe har fået en bid af sangen, og nu skal de...
Læs mere
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HELSINGØR: Peter Thygesen er uddannet i 1976 og har
siden været udøvende inden for et bredt spektor af
arkitektfaget.
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Kat-nappet ved kebabben

HELSINGØR: Mørket har sænket sig, og på brostenene i
Brostræde vandrer katten Oliver rundt. Han er lidt forvirret,
for det er kun en uge siden, han...
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Tysk er andet end lærebøger

De to musikere Sandro og Fabio spiller mest pop og rockmusik hjemme i Tyskland. Onsdag og torsdag har de
hjulpet eleverne med at lave deres egen tyske sang. (Foto: Torben Sørensen)

Af Sarah Z. Ehrenreich , den 10. februar 2011 kl. 23:00
HELSINGØR: Efter gennemlytningen fordeler de 30 elever sig i mindre grupper og åbner deres
computere. Hver gruppe har fået en bid af sangen, og nu skal de i gang med at redigere.

De taler mest tysk, men engang imellem sniger der sig også en dansk sætning ind, når de bliver lidt
ivrige.

Sangteksten er digtet ‘Augen in der Grostadt’ af den tyske digter Tucholsky, og eleverne har selv
fundet rytme og melodi til teksten. De har også selv gennemarbejdet selve musikken i et
computerprogram, alt sammen på tysk.

Projektets formål er at vise eleverne, at tyskundervisning ikke kun er lærebøger og grammatiske
bøjninger, men at der også findes sjove måder at lære det tyske sprog på.

– Jeg spiller selv guitar, så for mig det er rigtig skægt at være med til at skabe en sang helt fra
bunden. Så kan man følge med i, hvordan det hele foregår, siger Bjarke Nicolaisen.
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