
 
Af billedkunstner og illustrator Simon Væth  

 

 

Kære lærere i 1. og 2. klasse!  

I Ensemble Storstrøm glæder vi os rigtigt meget til jeres besøg her hos os i 

KUMUS på Fuglsang i december. For at give børnene størst muligt udbytte af oplevelsen 

med  os, håber vi, at I vil afsætte tid til følgende:  



I  får her tilsendt eventyret om Lille og Lykkekatten, som vi vil bede jer om  at læse 

for børnene inden jeres besøg. Tal også gerne om handlingen, figurerne og de svære  ord, 

som I støder på ;-)  

Nedenfor finder I link til musikken, (Ma mère l’Oye) som er komponeret af den franske 

komponist Maurice Ravel og indspillet af os i Ensemble Storstrøm. Den varer ca. 16 min 

og er i fem små afsnit, som passer til kapitlerne i historien. Det er muligvis ikke musik, 

som børnene hører til hverdag, men det er meget illustrativ og  medrivende musik.  

Vi vil bede jer lytte til musikken sammen med børnene, og endelig vil vi opfordre 

jer til at lade børnene tegne en tegning hver, inspireret af musikken og historien. Lad 

evt. børnene tegne mens de lytter til musikken for anden gang.  

Vigtigt: Børnenes tegninger skal medbringes til koncerten, hvor de vil blive udstillet i 

KUMUS i hele forestillingsperioden.  

Links til musikken:  

Kap 1  

Kap 2 

Kap 3 

Kap 4 

Kap 5 

Forfatter Camilla Hübbe, som har ladet sig inspirere af Ravels musik til at skrive 

eventyret om Lille og Lykkekatten, siger:  

”Lille og Lykkekatten er en musikalsk oplevelse for alle førsteklasser på Lolland og 

Falster. Sammen med Ensemble Storstrøm bliver børnene ført gennem en fortryllet skov. 

På vejen følges de med møllerdatteren, Lille, der er gået hjemmefra med sin kat. Det 

bliver en eventyrlig rejse til Kina, hvor et stort, fælt søuhyre lurer i vandskorpen og  den 

kinesiske kejserinde græder diamanter, fordi hendes datter er blevet forvandlet til en 

fisk."  

Billedkunstner og illustrator Simon Væth har tegnet nogle vidunderlige tegninger 

og projektioner, som I vil komme til at opleve flere af her i KUMUS.  

På gensyn  

Mange hilsener  

Ensemble Storstrøm  
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M: 2967 1002   

https://vimeo.com/444940915
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