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Performance tilføjelser for afspilning af VÆRSGO! 

Trommerne stiller op i rækker af fire, med tromme 1 til venstre og tromme 4 til højre. 

 

Takt 1: 

Efter det indledende ruf holdes alle stikker tæt ved trommen.  

Efter slippet føres begge stikkerne til vandret ud for næsen. 

Efter første taktslag i takt to er alle stikker løftet, som udgangsposition til tutti stykket. 

 

Takt 3 og takt 5 (samt 11 og 13) 

De tre slag på stikker er tænkt udført ved: 

1. Slag på egne stikker  

2. Slag på højre og venstre nabos stikker (noteret med det lille +) 

3. Slag på egne stikker  

 

Takt 7 og 8 

Efter det indledende ruf holdes alle stikker tæt ved trommen.  

Efter hvert slag føres trommestikken til vandret ud for næsen. (først venstre dernæst højre stik) 

Trommestikkerne i vandret ud for næsen er udgangsposition for slip i takt 8. 

 

Takt 9 og 10 (samt 16 og 17) 

De tre slag på stikker i takt 9 er tænkt udført ved: 

• Modtag slag fra venstre nabos højre trommestik (indikeret med det lille + og v) 

(Tromme 1 modtager ingen slag af venstre nabo) 

• Slag på egne stikker  

• Afleverer slag på højre nabos venstre trommestik (indikeret med det lille + og h) 

• Når slaget er afleveret til venstre nabo fastholdes hånden med højre stik løftet  

 

De tre slag på stikker i takt 10 er tænkt udført ved: 

• Din højre trommestik modtager slag fra din nabos venstre trommestik (indikeret med det lille + og h) 

(Tromme 4 modtager ingen slag af højre nabo, men sender blot ”stafetten” retur til venstre nabo) 

• Slag på egne stikker  

• Afleverer slag på venstre nabos højre trommestik (indikeret med det lille + og v) 

(Tromme 1 afleverer ikke til venstre nabo) 

• Når slaget er afleveret til venstre nabo holdes stikken igen tæt ved trommen. 

 

Takt 15 og 16 

I pauserne imellem hvirvlerne føres stikkerne til vandret ud for næsen.  

 

Takt 19, 20 og 21 

Efter det indledende ruf i takt 19 holdes alle stikker tæt ved trommen.  

Efter slippet føres begge stikkerne til vandret ud for næsen. 

Alle stikker løftet til næsen er udgangsposition til ruf og sekstendedelsløbet på taktslagene 2 og 3 i takt 20  

og Tutti afslutningen i takt 21. 

 


