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Hej alla lärare och elever! 

Titta och lyssna på kanalens videos. Prata sedan om det ni har sett 

och hört och försök att svara på frågorna som hör till länken: 

Musik & Dans på Torups slott med Ensemble Mare Balticum. 

 

Video 1. La Mourisque 

Titta på olika länkar och prata därefter om Torups slott. 

 

Video 3.  Slott och koja 

1. Vilka olika slags djur fanns det på bondgårdar förr?  

 2. Vad är en källing för ett slags djur? 

 

Video 5. Fredrik berättar om sin dulcian. 

3. Vad för slags musikinstrument är en dulcian?  

4. Hur får man ljud i en dulcian?  

5. Vad är ett rörblad, och vad är det gjort utav? 

 

Video 6. Willson´s Wild 

6. Från vilket land kommer låten som spelades?  

7. Känner du till andra slott än Torups slott? 

 

Video 8. Dario berättar om sin viola da gamba 

8. Hur många strängar har en viola da gamba?  

9. Vad är en stråke gjord av?  

10. Vad betyder det italienska ordet gamba?  

11. Vad är tagel?  

12. Vad är arco?  

13. Vad är pizzicato? 

 



 

 
3 

Video 10. Skrapare, rassel och snurror 

14. Vilka olika slags ljudredskap visas i videon?  

15. Vilka material använde man förr i tiden, när man gjorde ljudredskap? 

16. Fundera gärna lite över när och hur man kan ha man använt dem. 

 

Video 12. Om troll, Trolle Ljungby och Torup 

17. Vad är folktro?  

18. Vad är en bensnurra?  

19. Vad betyder ordspråket "När man talar om trollen så står dom i farstun"?  

20. Vad betyder det att vara bergtagen, och kan ni ett annat, bättre ord, som beskriver vad det 

är för någonting? 

 

Video 13. Tommy presenterar sin luta 

21. Från vilket språk har lutan fått sitt namn?  

22. Hur många strängar har Tommys luta?  

23. Vad är ett plektrum?  

24. Ordet "Pastyme" betyder ungefär "att ha kul". I vilket språk använder man det ordet? 

 

Video 15. Trubbels instrument 

25. Om du hade spelat i ett band, vilket instrument hade du då velat spela?  

26. Känner du till andra sorts danser? 


