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KONSERT
En konsert med Irmelin bjuder på både tillbakablick och framtidsutsikt och tar med publiken på en
vokal drömfärd. Det är lätt att ryckas med när ingenting står emellan artisterna och publiken,
rösterna är ärliga och sanna i sitt uttryck. Musiken omhuldas av en lekfull dialog sångerskorna
sinsemellan. Gruppen sjunger och berättar om livet, kärleken och naturen. Kulning, snirkliga
trestämmiga koraler och nordisk folkblues samsas med polsketrallar och kärleksvisor. Längden på
Irmelins konsertprogram kan anpassas efter önskemål. En standardkonsert är ca. 60 min lång och
består av blandad repertoar samt presentationer mellan sångerna. Tillåter lokalen (t ex. mindre
kyrka eller annat rum med god akustik) sjunger gruppen gärna helt akustiskt utan förstärkning. I
annat fall krävs att lokalen har PA-system samt tekniker att tillgå. Teknisk raider finns att tillgå vid
förfrågan.
WORKSHOP & KURS
Irmelin har stor erfarenhet av att arbeta fram konsertprogram tillsammans med körer. Gruppen lär
ut delar av sin repertoar och framför den sedan vid en eller flera konserter tillsammans med kören.
Allt material lärs ut på gehör, dvs utan noter. Det finns också möjlighet till kortare workshops med
Irmelins medlemmar som ledare.
BARNFÖRESTÄLLNINGEN FLYTTFÅGLARNA
Barnföreställningen Flyttfåglarna lämpar sig för barn i åldrarna 5-9 år. Den har tidigare spelats i
samarbete med bl.a Scenkonst Sörmland och Länsmusiken i Stockholm. Föreställningen skapar
en färgrik klangvärld där barnen själva får delta musikaliskt och Irmelin berättar ur vår kulturskatt
en av de mest häpnadsväckande händelserna i vår historia; den stora emigrationen från Sverige

till Amerika. Följ med till fäboden och träﬀa skogsrået och vittrorna. Ta båten över Atlanten i
sällskap av sjömän och generaler. Välkommen att möta det nya landet! Ta del i en hisnande resa
från dåtid till framtid, lekfullt och spännande berättat av tre karismatiska sångerskor.
Teknisk specifikation för föreställningen Flyttfåglarna:
Ålder: 5-9 år samt som familjeföreställning
Publikantal: 60 pers (utan ljudförstärkning)
Speltid: ca 40 min
Lokal: Samlingssal eller liknande
Spelyta: 3 x 5 m + publikplatser
Bygg/rivtid: 60 min / 30 min
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