
Sidst i forestillingen kommer der en rap, som handler om, hvor tingene 

kommer fra. Men hvordan laver man egentlig en sang?

Det er der helt sikkert mange måder at gøre på, men her er hvordan vi 

lavede vores ”op af jorden-rap”.

Det begyndte med, at Søren, som har lavet musikken til forestillingen, 

kom til resten af teater-holdet med et beat, han havde indspillet. Vi kunne 

allesammen rigtig godt lide det, og så begyndte vi at snakke om, hvad for 

nogle ting, vi gerne ville have med i rappen. Vi blev enige om, at vi gerne 

ville have stål og skumgummi og så noget med pladevat eller polyester.

Så skrev Sille hjem nogle forskellige tekstbidder, og sad og hørte på mu-

sikken mens hun skrev, for man skal jo helst have ordene til at passe med 

musikken.

Da hun kom tilbage med teksten, prøvede Helene og Anika om, de kunne 

rappe den, og Sille skrev lidt om i nogle af teksterne. Til sidst tog Helene og 

Anika i studiet og indspillede rappen, og bagefter arbejdede Søren videre 

på det hele, og mixede det hele sammen.

I kan prøve at gøre det på samme måde, eller I kan finde jeres egen måde – 

og måske endda både lave jeres egne ord og eget beat. 

I må gerne læse på vores tekst (på de næste sider) og prøve at rappe den 

eller blive inspireret af den, og I må låne Sørens musik og fx høre rappen 

både med og uden ord på, og prøve at lave jeres egen tekst til beatet.

Både versionen med og uden tekst finder I på dette link:

Klik her: Op af jorden rap & beat

SKRIV (OG RAP) EN RAP
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https://www.dropbox.com/sh/pv6szy2jgas4fv4/AACy9PfzjgB5WaivMBEbVU3Ba?dl=0


Musik: Søren Vestergård

Tekst: Sille Jensen

Du ka’ ta’ en ting

Og du ka’ ta en anden ting

Og d¬u ka’ ta’ en ting

Og du kan ta en anden ting

Se og kom i sving

Og la mig se på den der ting

For hva’ er det nu for en ting

som du har lige der?

Den har noget bling

Hva’ – syn’s du at den er ingenting

Hallo, så er du nok lidt pling 

For den er konge dingeling

Mit værelse er fyldt af en million himstregimser

reolsystemer stoppet ud med tusindvis af dimser

Spø’r du hvor de kommer fra, så blir jeg sgu da bims, jår

Vi er som de men’sker som der lever i the Sims, for

hvor det kommer fra, det ved jeg ik’ med al’ de dimser

sir du virkli’ til mig den er laved’ ud af jord, nå –

Du har fir’ millioner småbitte dimser

skufferne fuld’ af din’ himstregimser

OP AF JORDEN

(fortsættes >)
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OP AF JORDEN (fortsat)

STÅL - Den er kommet ud af en butik

STÅL - og kommet ud af en fabrik

STÅL - hvor den er blevet til en ting

før det var den bare noget stål

som var kørt ind på en fabrik

STÅL

kørt på en valse-mekanik

Mast flad til pladevis af blik

lavet på en fabrik

jeg fatter det sgu ik’

Stål er lavet ud af jern og kulstof, 

Og lidt ilt i – jern er lavet ud af

Malm som er de store

stykker sten med jernet i

gi’r det mening?

Det kommer ud af jorden

Det kommer ud af jorden

det er pladevat af polyester

polyester lavet ud af olierester

der er suget op af jorden med et bor

olie som er raffineret ekstraheret

– det er skidekompliceret – 

Er du imponeret?

(fortsættes >)
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OP AF JORDEN (fortsat)

Det er kommet ud af noget jord

op – af – jorden

op 

af 

jorden

(forstår du det?)

(Evt gentages: raffineret – ekstraheret – kompliceret)

gi den gas, din gummiged, 

hva’ – si’r du gummiskum til mig

så si’r jeg gummi som er

skummet op som flødebolledej

det kommer fra et andet sted

en orn’lig stor fabrik der bruger luft

og puster gummi op til gummiguf

gummiguf er gummiskum som kommer ud af gummimælk

som kommer fra et gummitræ

som vokser op af gummitræets frø

som vokser op af jorden, vokser op af jorden

op

af 

jorden

(fortsættes >)
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OP AF JORDEN (fortsat)

Cykelstyr og dollargrin

plastikflasker, slagtesvin

Fodboldtrøjer, yankiebarer

Dagligvarer, basguitarer

(Op af jorden)

Bagerbrød og barbiedukker

Fiskestænger, honningkrukker

(Op af jorden)

Paraplyer, Tyggegummi

Pengepung’ med 14 rum i

Hoppebolde, Malkekøer

Lyse chokoladefrøer

(Op af jorden)

Sølvpapir og parmesan og

Slikpapir og skumbanan

(Op af jorden)

det er lavet ud af jord

jorden hvor vi bor

den er lavet ud af jord

Du ka ta en ting

Og du ka ta en en ting

Op af jorden.
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