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Kultur
Junior

– Håper vi blir  
Youtube-kjendiser!
To barnekorps i Oslo ville hylle butikkarbeidere, lærere og alle som jobber under koronakrisen. 
Da laget de en musikkvideo. Men hvordan gjør man det når man ikke kan være sammen?
Tekst: Synne  Søhoel Drageset

KORPS LAGET MUSIKKVIDEO 

For noen uker siden fikk 
korpset til Linus (10) på 
Lilleborg skole og et korps 
på Sagene skole i Oslo en 

god idé. Nemlig å spille inn en 
musikkvideo for å støtte alle  
med viktige jobber under 
korona krisen.

Takt og tempo
Det var ikke så lett å lage video 
når alle må sitte hjemme i hver 

sin stue. Men takket være 
video-chat kunne alle barna 
spille sammen på skjermen. 
Noen spilte trompet på badet. 
Andre danset i stuen. 

Linus spiller stortromme  
i musikkvideoen. Han synes det 
var kjempegøy å være med.

– Jeg har spilt stortromme bare 
et par ganger før. Det var 
 vanskelig å holde takten så 
lenge og å lære dansetrinnene.

Nabobråk
For at de skulle spille like fort, 
fikk alle barna tilsendt et lydopp-
tak i forkant. Da kunne de høre 
melodien og rytmen i et headset 
mens de spilte på instrumentet. 

– Hvis man gjorde en stor feil, 
måtte alle begynne på nytt. Vi 
bor i en leilighet i en stor bygård, 
så jeg var litt redd for at det 
bråkte for mye for naboene, sier 
Linus.

Alle ville hjelpe
En av foreldrene laget en 
Youtube- konto. En mor laget 
dansetrinn. Barn sendte inn 
bilder av plakater, og en far 
klippet sammen videoen. 
 Prosjektet ble morsommere da 
dirigenten fikk med rapperen 
Jay-Silent Knight fra New York.

Sangen de spiller, heter  «Morris 
Brown» og er laget av bandet 
Outkast. 

Spiller på badet

28. april-4. mai 2020
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Visste du?

Junior

Korps får opptre på 17. mai hvis musikantene holder avstand til hverandre.

Skal du gjøre noe morsomt  
og annerledes på 17. mai i år? 
Da vil vi gjerne høre fra deg: 
post@aftenpostenjunior.no

Rapperen Jay-Silent Knight

Linus 
(10)

Takket 

postbud og 

leger

Moren til Linus 
laget dansetrinnene

Vil bli kjendis
Nå håper Linus at videoen blir 
sett av mange, og at de blir 
Youtube-kjendiser.

– Jeg gjør det gjerne en gang 
til, sier Linus på telefon til 
Aftenposten Junior.

Dirigenten i korpset har bodd  
i New York og fikk med rapperen 
Jay-Silent Knight.

Ta bilde  

av koden 

 med mobilen

Trykk på lenken som dukker opp

Alle bildene  

er hentet fra 

musikkvideoen

28. april-4. mai 2020


