Lönnebergakvartetten
— Tårtsväng med Pippi och Beethoven
Hur bakar man en wienervalstårta? Var
ligger Bergakungens sal? Och hur låter
en bebisfiol?

SKAPANDE SKOLA
Lönnebergakvartetten spelar föreställningen
”Tårtsväng med Pippi och Beethoven”, därefter följer
workshops i mindre grupper och sedan avslutande
gemensam samling. Allt sker samma dag.
WORKSHOPS
Barnen får jobba med rörelseimprovisation,
teckenpråksrörelser, sång och dans till musik av
Grieg och Beethoven. De ritar/målar till
föreställningens musik och associerar färg till musik.
CD-skiva finns.
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.
Tårtsväng med Pippi och Beethoven har turnerat
sedan 2012 och spelats för många tusen barn över
hela Sverige. De har samarbetat med Länsmusiken i
Stockholm, Länsmusiken Kalmar, Västmanlands
länsmusik, Musik i Väst och Scenkonst Sörmland
m.fl, och de har även regelbundna samarbeten med
särskolor, t ex Jorielskolan i Stockholm.

Lönnebergakvartetten: Malin-My Wall – fiol och
sång, Hanna Wiklund – fiol och sång, Jonna Inge –
altfiol och sång, Magdalena Mårding – cello och
sång
FÖRESTÄLLNINGEN
Lönnebergakvartetten ger barnen ett spännande,
lustfyllt och lättillgängligt möte med klassisk musik,
fascinerande och njutbar oavsett om den skapades
för 300 år sedan eller alldeles nyss. Favoriter från
bl.a. Astrid Lindgrens sagor blandas med den
klassiska musikens pärlor och barnen deltar med
sång, dans och rörelse. Dessutom får de stifta
bekantskap med de olika stråkinstrumenten.

FAKTA
Rek ålder: förskola, f-klass, åk 1 – 3, särskola
Pris: enl ök beroende på upplägg
Speltid: föreställning 35 min, workshop enl ök
Lokal: Teaterscen, Aula, Samlingssal,
Gymnastiksal.
Teknik: Akustisk föreställning = ingen teknik
behövs, endast en karmlös stol
HEMSIDA (VIDEO, TEXT, MP3):
https://www.musikcentrumost.se/artist/lonnebergakv
artetten
http://www.kvartetten.nu/tartsvang-med-pippi-ochbeethoven/

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!

