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I i / I  EDENS der ved de kommunale Skolers Man har tillige ved denne Sangopvisning be-
*  tidligere Sangopvisninger har været stræbt sig for at udvælge Melodierne saaledes,

givet de deltagende Skoler Lejlighed til hver at der findes Eksempler paa forskellige Epo-
især at fremføre en Række Kompositioner, ker i dansk Musik, og da især paa dem,
er der ved denne Opvisning ikke lagt Vægt hvorfra der vil være Stof at hente for den, der
paa at vise, hvad hver enkelt Skole kan præ- ønsker at forny sin Undervisning og mere
stere, men paa at fremføre en Række gamle bevidst lære Børnene, hvad der gennem Ti-
og nye Melodier, som kan egne sig til Brug derne har været det danske Folks særlige mu-
for Undervisningen paa de forskellige Alders- sikalske Indsats og Ejendom; i Programmet
trin. Opvisningen er tænkt som et Forsøg paa her repræsenteret af Folkevisen, Weyse, Carl
at give impulser og Retningslinier for de Læ- Nielsen og Laub. Melodierne er saaledes til-
rere og Lærerinder, der kunde ønske at forny rettelagt, at de bevarer deres Stil baade melo-
eller supplere de i Undervisningsplanen disk og harmonisk for paa den Maade at ind
nævnte Melodier. stille Børnene rigtigt over for de forskellige

En Del af Sangene er helt eller delvis een- Stilarter, og saaledes som Melodierne ogsaa
stemmige, eventuelt med Akkompagnement, bør anvendes i Undervisningen,
for at fremhæve, at den eenstemmige Sang er Der er  desuden taget Hensyn til, hvad der
Sangundervisningens Grundlag. Der lægges i kan kræves paa de forskellige Alderstrin som
Almindelighed ved Sangopvisninger kun Vægt en „Mindstefordring“ (3.— 5. Kl., 6.— 8. Kl.
paa det flerstemmige Repertoire, og man und- samt I. Mell.— Realklassen; Gymnasiet i For
lader derved —  i hvert Tilfælde udadtil —  at bindelse med Mellemskolen blandet Kor). En
fremhæve den store Betydning, som den een- Fortegnelse over de Melodisamlinger, hvorfra
stemmige Sang har saavel for den almindelige Salmerne og Sangene er hentet, findes neden-
Undervisning som for Fællessangen, og for for.
Forstaaelsen af den enkelte Melodis Opbyg- Sangopvisningens sidste Værk „De fire
ning og Skønhed. Man har derfor ved denne Aarstider“ for Kor og Orkester er komponeret
Lejlighed villet fremføre disse eenstemmigeMe- for denne Lejlighed af Komponisten Sigfried
lodier saaledes som det er muligt at anvende Salomon, og Teksten er skrevet af Skole-
dem paa Skolerne i det daglige eller ved Sang- inspektør Kappel-Bøcker, for at give Børnene
eksaminer og festlige Lejligheder, hvor den een- Indblik i flerstemmig Sang med Instrumental-
stemmige Sang ogsaa bør være repræsenteret. ledsagelse.

L IT T E R A T U R FO R T E G N E L SE :
Th. Laub: Dansk Kirkesang.
Hakon Andersen og Finn Høffding: Gymnasiesangbogen.
Fini Henriques: Børnesange.
Oluf Ring: Af Samlingen „Gyvel".
Carl Nielsen: Ti danske Smaasange.
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