
Forskningsprosjektet DiSko (2017 – 2020)  
er et innovasjonsprosjekt som har som mål  
å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.
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Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde




Hildegunn Hovde






Opptak fra gamle kassetter,  
minidisker og CD

Feltopptak  
og live opptak  
ved bruk av  
ZOOM  
og mikrofon  
+lydkort  
+Mac



Komponere og produsere musikk  
ved hjelp av kreativ bruk  
av GarageBand  

Lydsamples 
Redigere 
Bearbeide 
Skape 



Dere skal lage et GarageBand-prosjekt  
bestående av lydfiler som er komponert  
og produsert av Hildegunn Hovde,  
samt selvskrevet tekst.  
Musikken skal være minimum 50%  
av oppgaven, og skal være med på  
å bygge under stemningen i teksten.

Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde
musiker



Sluttprodukt?



Samling 1



Showbie DiSko høst 19 
Meld deg inn i klassen, og legg 
ned skjermen når du er ferdig.  

(Husk å bruke Nordre Follo som område.)

Klassekode: 
CEL49

Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde




Fram til kl 11:35: 

GarageBand til Showbie del 1 

GarageBand grunnleggende ferdigheter 1 

GarageBand grunnleggende ferdigheter 2 



Fram til kl 13:30: 

1. Snakk sammen i grupper om      
tema og tekst 

2. Prøv å skrive noen tekster dere kan 
ha som utgangspunkt for oppgaven 

3. Snakk om hvordan musikken dere 
har fått kan brukes som underlag, 
virkemiddel eller tillegg til teksten. 



Fram til 14:45: 

GarageBand grunnleggende ferdigheter 3  

1. Last ned «GarageBand øveprosjekt fra Showbie» 
2. Se videoen på nytt, og øv på å fade lydspor inn     

og ut i hver ende.                                        
Huskeregel: lag TRAPES-form. 



Samling 2



Fram til kl 10:20: 

Fortsette med komposisjon,  
jobbe fram mot å bli ferdig.



Fram til kl 11:35: 
Taleopptak med Hildegunn / 
selvstendig arbeid med 
veiledning fra Trine og Runar

Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde


Hildegunn Hovde
musiker

Hildegunn Hovde
lærere.湁



Samling 3



Vise fram arbeid så langt 
- Two stars and a wish 

Ferdigstille arbeid 

Lunsj



Siste innspurt 

Generalprøve 

Visning


