Almen Studieforberedelse i engelsk og musik
BEAT
Et AT-forløb i musik & engelsk om BEATgenerationen i poesi og musik.
Vi snakker om 50erne og 60erne i USA i digte, bøger og jazzmusik.
Engelsk vil introducere jer til tiden og de væsentligste strømninger i litteraturen.
Musik vil introducere jer til tidens jazzmusik.
I bliver inddelt i grupper der hver får en jazzmusiker og en forfatter som I skal tage
udgangspunkt i.
PRODUKT
I skal aflevere en rapport på engelsk der skal omfatte:
−

tiden og baggrunden; i litteraturen, i musikken og i samfundet

−

biografi(er) af digteren / musikeren

−

musikalsk karakteristik af kunstneren og dennes stil

−

samt ikke mindst et kreativt produkt: et beat-digt med ledsagende musik.

Rapporten skal samtidig overholde div. formalia mht
−

indholdsfortegnelse

−

kildehenvisninger

−

sproget er engelsk

−

omfang ca 1.5 og 2 sider pr. gruppemedlem, i alt - 6-8 sider.

−

Med hensyn til jeres beat-digt er det tanken at I skal fremføre for os og hinanden ved en Beatsession om fredagen i 2. modul, hvor digtet skal oplæses med tilhørende musikledsagelse.
Denne musik kan være sammenklippet eller hjemmelavet, men den skal klippes fra / relatere
sig til / være inspireret af den pågældende jazzmusiker som gruppen har arbejdet med.
I lovteksten bag AT4 hedder det at ”eleverne skal opnå viden ved at kombinere flere
forskellige fag og metoder” og ”forløbet skal træne elevernes skriftlige kompetencer”. I skal
altså aflevere et skriftligt produkt der skal overholde normerne for den gode opgave, ikke
mindst mht henvisninger og litteraturliste. Opgaven vil bliver rettet af jeres lærere.
MATERIALE: jazzbogen, biblioteket, nettet – se links på tartelet.dk - m.m.

PLAN
Gruppe

musiker

poet

1

Gerry Mulligan (Chet Baker)

Bob Kaufman

2

Thelonius Monk

Jack Kerouac

3

Charlie Parker

Gary Snyder

4

Dizzy Gillespie

Lawrence Ferlinghetti

5

Miles Davis

Allen Ginsberg

6

Milt Jackson & MJQ (Art Blakey)

Anne Waldman

Andre mulige musikere man kan inddrage hvis man har lyst:
-

Charles Mingus

-

Lee Konitz

-

Stan Getz

-

Art Blakey & the Jazzmessengers

poets:
Allen Ginsberg
Jack Kerouac
Lawrence Ferlinghetti
Gary Snyder.
Anne Waldman
Bob Kaufman.

