4 Vindars hus
–

musikteater med gamla folksagor och berättelser

En musikteaterföreställning som är
baserad på mycket gamla berättelser
från alla väderstreck i världen; från öst,
väst, nord och syd.

FÖRESTÄLLNINGEN
Berättelserna handlar om aktuella och viktiga teman
som miljö och hav, hur vi kan lösa konflikter, om
generositet och om att möta sina största rädslor. Vi
tar också en titt in i olika kulturarv. Musiken har
influenser från berättelsernas ursprung, som
afrikanska rytmer, finska Kalevala-melodier och
gamla indiansånger. All musik är färgad av
artisternas egna erfarenheter inom världsmusik, jazz
och flamenco. Föreställningen kan spelas på både
svenska och finska.
WORKSHOP/SKAPANDE SKOLA
Workshopen ”Vi berättar med sång, dans och musik”
understryker kreativt samarbete. Workshopen kan
även koncentreras och knytas till särskilda ämnen
och teman som passar in i läroplanen.

MEDVERKANDE:
Ensemblen består av tre sverigefinska scenartister:
Folksångerskan Anna Fält har utformat många
solokonserter, men också gjort olika samarbeten
med b la Pia Pohjakallio. Anna trakterar även det
urgamla finska stränginstrumentet kantele.
Dansaren och producenten Pia Pohjakallio har gjort
många internationella samarbeten inom
flamencogenren och för sin kontinuerliga serie
”Flamencofredag” valdes hon till ”årets arrangör” på
Folkmusikgalan 2018.
Kontrabasisten Lauri Antila har gjort olika
samarbeten framför allt inom jazz- och världsmusik
med b la klezmerbandet Sabbath Hela Veckan.
Lauri har både skrivit och spelat mycket teatermusik
och är ofta sedd bakom olika sångsolister.

Målgrupp 6 – 9 år + 10 – 12 år
Pris 1 fst 6 900 kr 2 fst 7 800 kr
Offentlig föreställning 7 800 kr
Speltid 35 min + 10 min efterföljande publiksamtal
Maxpublik 70 personer
Lokal/scenyta 4x4 m 3 m takhöjd. En större
scen/sal, även utomhus
Mörkläggning Nej
Teknik/rekvisita Ljudanläggning och ljus tas med
av ensemblen. Vid behov tas portabelt flamencogolv
med samt backdrop. Eluttag på spelplatsen
Bygg/rivtid 120 min/60 min
Spelperiod enligt ök

BOKAS SUBVENTIONERAT GENOM
LÄNSMUSIKEN I STOCKHOLM 2020/2021
Mer info och bokning här:

Bokning genom MUSIKCENTRUM ÖST info@musikcentrum.se Hemsida (video, text mp3): www.musikcentrumost.se
Telefon: + 46 (0) 8 651 01 42. Ring eller maila så hjälper vi dig att hitta den perfekta barnföreställningen!

