Motivation for
ROYAL UNIBREWS
SONG CONTEST
Som en opfølgning af sidste års succes med Royal Unibrew filmen,
tilbyder vi i år:

ROYAL UNIBREWS
SONG CONTEST
2014
Kompetenceudviklende gruppearbejde, denne gang med undervisning
i sang, dans og tekstarbejde, som er den ultimative træning indenfor
performance.
Sidste år var det en film, men i 2014 er ideen, at der skal være liveoptræden med et live band på en scene. At tage dette skridt videre
fra filmen og nu have direkte kontakt til modtageren er den naturlige
udvikling, som kræver endnu mere af deltagerne.
Som sanger, skuespiller eller danser er det vigtigt at være i stand til
brænde igennem, at imponere sit publikum, men det er også altafgørende at kunne samarbejde under stort pres.
Vi vil med ROYAL UNIBREWS SONG CONTEST 2014 træne deltagerne i at blive endnu bedre til at samarbejde og performe på en sjov
og anderledes måde.
Vi er sikre på, at den multinationale sammensætning af deltagere i
Royal Unibrew, og deres store engagement sidste år taler positiv for,
at netop denne event vil blive en succes.

ROYAL UNIBREWS
SONG CONTEST
MELODI GRAND PRIX 2014

Lyset dæmpes, bandet går på scenen, og der er jubel blandt publikum.
Livebandet sætter i gang og en hel dags arbejde belønnes af publikums vilde begejstring.
Året er 2014. Melodi Grand Prix vil være på alles læber, når Danmark
er vært ved det internationale Grand Prix.

TIdSpLAN:

14.00 – 14.15
14.20 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Præsentation / alle deles I grupper
Undervisning i tre hold (dans, sang,
sangskrivning)
Der øves i grupperne
Prøve på scenen for hver enkel gruppe
med professionelt band.
(10 min pr. gruppe)
Alle andre prøver ude i grupperne.

dAGEN I kORTE TRæk:
Hver gruppe består af 8 personer hvoraf:
1 tekstforfatter/kostumier/korsanger
1 tekstforfatter /instruktør
2 lead sangere
4 danser/korsangere
Hver gruppe vælger hvem der skal være danser, sanger eller tekstforfatter.

’dANSERUmmET’
Her øves koreografi med
professionel koreograf.

’SANGRUmmET’
Her øver deltagerne sang
med professionel sanglære.

’SANGSkRIvNINGSRUmmET
Her får sangskriverne mulighed for at få professionel hjælp fra en
tekstforfatter til at skrive deres ’personlige’ sang baseret på en kendt
melodi, som vi har valgt på forhånd. Mon ikke der er nogen, der husker Brotherhood of Man med ”Save Your Kisses For Me”, der vandt i
1976 eller Herreys med ”Diggi-Loo-Diggi-Ley” fra 1984 eller Johnny
Logan med hans vindernummer fra 1987 ”Hold Me Now”.
Det behøver ikke at være sange fra melodigrand prix, den kan også
være jer i styregruppen, der vælger sangene frit i samarbejde med
Nepofilm.
Et krav til teksten er, at den skal indeholde produkter fra Royal Unibrew:
ALBANI

HEINEkEN

ROYAL BEER

EGEkILdE

NIkOLINE

TEmpT

FAXE kONdI

pEpSI

THOR

Efter endt undervisning samles holdene for at øve hver deres sang/
melodi. Mens sangerne går i gang med at lære den ’personlige’ sang,
går danserne i gang med at finpudse dansetrin til netop denne sang.
Her vil der være en sang/danse instruktør til to grupper.
Efter at have øvet på sang og dans i en time får alle grupperne 10 min
på scenen med livebandet. Her er der stadig mulighed for at grupperne arbejder med deres optræden, indtil det bliver deres tur på
scenen.
Sangskriverne finder i mellemtiden kostumer til deltagerne.
Efter middagen går Royal Brew Band på scenen, og der blændes op for

ROYAL UNIBREWS
SONG CONTEST
2014

Når alle grupper har optrådt, går vi over til afstemningen.
Hvert gruppe afgiver deres point. (det er ikke tilladt at stemme på sig
selv). Der gives point i stil med det man kender fra melodi grand prix.
Der kan gives point til de fem andre grupper.
Der gives 2 – 4 – 6 - 8 - 12 point.

Eksempel på hvordan en Royal Unibrew tekst kunne se ud:
“Let me Entertain You” ROBBIE WILLIAmS

TUBORG’s gone and ROYAL’s here
There’s nothing left for you to fear
Shake your SkINNY BITCH come here
Now scream
GIvE a BOOST OF ENERGI
I’m everything I used to be
YOUR dIRTY pASSION THAT IS mE,
my dear

kLIk pÅ
BILLEdET
OG LYT

So come on let me entertain you
Let me entertain you
Life’s too short for TONIC ANd GINS
So grab yourself SOmE HEINEkENS
BLUE dESIRE OR 7 SINS,
my dear
IF BY mISTAkE YOU CRAB A COkE
ANd FEEL LIkE YOU ARE GONNA CHOkE
pEpSI BRINGS YOU BACk THE HOpE,
my dear

6 FORSLAG TIL mELOdIER:
1.
Let me entertain you Robbie williams
2.
Blue suede shoes – Elvis Presly
3.
You’re the one that I want - Grease
4.
Proud Mary – Credens Clearwater revival (eller Tina Turner)
5.
Summer of 69 – Bryan Adams
6.
Surfin’ USA – Beach Boys

