OH MAMA! DJ-KURS
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DJ-KURS, MUSIKKFORSTÅELSE OG SELVUTTRYKK
Går du med en drøm om å kunne mikse sanger og slik skape ditt eget musikalske uttrykk? Har du lyst
til å lære hvordan DJ-utstyret faktisk fungerer og hvilke tekniske hjelpemidler du kan benytte deg av?
Ønsker du å vite hvordan du kan uttrykke en følelse, skape en stemning eller fortelle en historie
gjennom musikkvalget ditt? og prøve det ut i praksis? Da er dette kurset for deg! Gjennom verkstedsarbeid ledet av erfarne DJs, vil du få spesialkunnskap om et spennende fagfelt og generelt få en
større musikkforståelse og sjangerkunnskap. Og en dag full av glede og mestring!
OH MAMA! CREW er et DJ-kollektiv bestående av seks damer som holder til i Oslo. Siden 2010 har de
hatt spillejobber i både inn- og utland, arrangert egne events og holdt en rekke DJ-kurs for både store
og små, blant annet sammen med Panta Rei Danseteater i regi av DKS Akershus, DKS Telemark og
DKS Buskerud. Jentene driver også egen DJ-skole i samarbeid med Oslo Røde Kors. De har turnert
med egen produksjon i regi av DKS Aust-Agder, DKS Alta, DKS Akershus, DKS Østfold og DKS Oslo.

MÅLGRUPPE: 6. trinn-3. vgs

MÅL FOR KURSET
Målet for kurset er at elevene generelt skal få en større musikkforståelse og innsikt i de forskjellige
musikksjangrene som finnes, samt innsikt i låtoppbygging, forståelse for rytme og sammensetning av
musikk, gjennom å kunne bruke det tekniske utstyret en DJ benytter seg av. Å lære seg å bruke
musikk som en uttrykksform for å beskrive følelser, identitet og fortelle historier, står også sentralt.

PRAKTISK INFORMASJON
Antall elever: maks 30 elever fordelt på to grupper à 15 elever. Med inntil 15 påmeldte elever
gjennomføres det ett verksted med to verkstedsholdere. Blir det flere påmeldte enn 15 vil
det gå to parallelle verksteder med tilsammen 4 verkstedholdere.
Varighet: 5 timer (1 skoledag)
Arena/ praktiske behov: To rom. Alt av utstyr tas har utøverne med seg.
Oppriggingstid: 30 minutter. Nedriggingstid: 15 minutter.
Pris: Til en hver tid gjeldende DKS-honorar, diett/reisegodtgjørelse.

KONTAKTINFORMASJON
Elisabeth Larsen
Tlf. 955 23 007 missdjliz@gmail.com
Medvirkende:
Elisabeth Larsen
Ida Marie Turidsdotter Breivik
Ida Marlene Aasegg Johnsen
Helene Maaria Johannessen

LENKER
http://www.ballade.no/sak/med-beatmiksing-pa-timeplanen/
http://www.rikskonsertane.no/nyheter/et4luyemrpqx82opgnhjpwgjeeccli
www.facebook.com/ohmamacrew
www.facebook.com/djskolenoslo
@ohmamacrew #ohmamadjkurs

