Kom i gang med Flow Dance

FlowDance er et spil, der kombinerer dans
og musik. Ved at hoppe på de forskellige
Hopspotsbrikker, kan du skabe dine egne rytmer
inden for pop, latin, jazz og middle eastern musik.
Rytmerne indspilles og bruges efterfølgende til at koreografere
en dans. Du laver musik først og kan bagefter lave dans. Til sidst
kan man dyste i at klare dansen bedst! God fornøjelse.

Lav selv musik

1 Du starter ved at lave din musik. Der er ﬁre musikgenrer du kan vælge.

2 Du kan herefter selv indspille dine egne lyde og lade dem indgå i

din musikkomposition. De indspillede lyde kan afspilles på den grå
Hopspotsbrik. Hvis du vælger ‘Nej’, vil den grå brik være inaktiv.

Hver Hopspotsbrik kan afspille ﬁre forskellige lyde. Du skifter mellem Hopspotsbrikkernes
lyde ved at træde på dem og de skifter samtidig lysfarve. Du kan optage din egne lyde ved
at trykke på den røde knap. Giv lyden navn og ved tryk på Retur, dukker den op i listen.
Vælg de ﬁre lyde I vil bruge. Tryk pil frem.
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Læg Hopspotsbrikkerne ud på gulvet, som vist på iPad'en og begynd at komponere
din musik. Brug Hopspotsbrikken med det røde lys i midten til at starte og stoppe
indspilningen. Hver brik repræsenterer et instrument. Når du træder på en brik skifter
den instrumentets loop og lyset på brikken viser hvilket loop der afspilles. F.eks. er
orange lys afslutningsloop. Tryk på pilen for at gemme din musik.
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Gem din musik til sidst ved at give den et navn eller skrive stikord. Her kan du også
dele din musik med din instutition eller andre, der bruger Hopspots.

For mere info om det interaktive læringsmiddel, kig forbi www.hopspots.dk

Lav ny dans

6 Du kan lave en dans til din musik, enten ved at følge guiden til at lave en dans til din musik eller fra
FlowDance menuen, hvor du vælger musik og herfra *Lav ny dans*.

7 Nu skal du indrette et dansegulv. På skærmen skal du trække

brikkerne ind på gulvet hvor du gerne vil have dem og placere
brikkerne på samme måde, på det virkelige gulv.
Tip: Du kan oprette to eller tre grupper ved at dele
hopspots ud på gulvet, så ﬂere spillere kan være en del af spillet.

8 Nu skal du optage din dans! Du kan træde på brikkerne mange gange
indtil tiden er slut. Tryk på rød knap for at starte.

9 Du kan gemme din dans i FlowDance, på samme måde som du gemte
din musik.

Sådan dyster du
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Når du har lavet din egen musik og dans, er du klar til en dyst på lækre tunes
og svedige dansetrin mod vennerne. Find din dans på Flow Dance forside.

Læg brikkerne på gulvet som det vises på
skærmen og tryk på ‘Let’s go’.
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Nu gælder det om at danse præcis ligesom du gjorde, da den blev indspillet.
Brikkerne vil lyse op, og du skal nå at trykke på dem alle mens de lyser. På skærmen
kan du se, hvor mange point, du max kan få ved at nå at træde på alle brikkerne.
Hvis du ikke når at træde på en brik, lyser den rødt, og du mister point.
Tryk ‘Go’ for at starte. God fornøjelse!

For mere info om det interaktive læringsmiddel, kig forbi www.hopspots.dk

