Den Du Är

– varning för annorlunda
Alla håller med om att varje människa är
unik. Varför är vi då så rädda för att vara
olika? Kvartetten vrider och vänder på
begrepp och undersöker världens mest
existentiella ämne: Den Du Är

WORKSHOP
Barnen undersöker och jämför element i pop- och
klassisk musik och skapar en raplåt.
Musikaliskt bygge och musikdemokrati: barnen får
känna på hur det är att vara en kugge i ett
musikaliskt bygge, precis som i stråkkvartetten, där
varje instrument oavsett roll är lika viktig för att få en
helhet.
Det finns även en lärarhandledning/arbetsmaterial
på föreställningens tema för skolan att jobba själva
med.
Lönnebergakvartetten har sedan 2012 turnerat hos
Estrad Norr, Länsmusiken i Stockholm, Scenkonst
Sörmland, Länsmusiken i Kalmar, Musik i Väst,
Länsmusiken Västmanland, Länsmusiken Uppland,
på festivaler och konserthus. De har även
regelbundna samarbeten med särskolor, såsom t. ex
Jorielskolan i Stockholm
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Lönnebergakvartetten – den sjungande
stråkkvartetten – är: Malin-My Wall - fiol och sång
Hanna Wiklund - fiol och sång Jonna Inge - altfiol
och sång Magdalena Mårding - cello och sång.
FÖRESTÄLLNING
Med musiken som ledsagare rör vi oss bland de
frågor och funderingar som elever i mellanstadieåldern ofta bär på. Det handlar om glädje, rädsla,
ilska, sorg och hopp. Vi ser också hur dessa frågor
och känslor är universella och tidlösa, både i oss
själva och i musiken. I Den Du Är upplever vi ord,
rörelse, beats, rap, barns egna röster och så musik
och sång, från 1600 - talet ända fram till vår tid, från
Henry Purcell till Beyoncé.
SKAPANDE SKOLA
Lönnebergakvartetten spelar föreställningen och
därefter följer workshops i mindre grupper och
sedan avslutande gemensam samling. Allt sker
samma dag.

FAKTA
Rek ålder: åk 3 ‐ 6
Speltid: 35 min
Publik: ca 90
Lokal: mörkläggningsbar - samlingssal, scen,
gymnastiksal
Spelyta: minst 5 x 7 m + publikplatser
El: 16 ampere som 3-fas (sk ”röd handske”) eller 2-3
separata faser 10 A.
Övrigt teknik: eget ljus och ljud tas med, eventuellt
kan skolans PA användas.
Bygg/Rivtid: 80/30 min
Pris: enl ök

LÄNKAR
https://www.musikcentrumost.se/artist/lonnebergakvartetten
Infofilm http://www.kvartetten.nu/video-denduar
Music for a While
rap https://www.youtube.com/watch?v=IQPcG35_l8U
Hemsida direct DDÄ http://www.kvartetten.nu/denduar/
Bonusfilm http://www.kvartetten.nu/video-denduar/

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!

