KänsloSlottet

Om oss
Knacka på dörrar och lär känna dina känslor genom dans, musik och sång. Välkommen in i
KänsloSlottet!
KänsloSlottet är en interaktiv musikföreställning med syftet att i tidig ålder lära känna sina
egna känslor, kunna identifiera dem och kanske även på sikt hantera känslorna. Vi vill
utveckla den empatiska förmågan och öka förståelsen för andras känslor.
Dansa och sjung med! Publiken får själva medverka efter egen förmåga under ledning av
Sång och Dragspel. Med rörelsebaserade texter sjunger vi tillsammans om känslorna och
deras betydelse. Bakom varje dörr i Känsloslottet bor en ny känsla, med sin egen låt. Text &
musik samt medverkan: Moa Fredrikson och Samuel Linderström.

Praktisk information
Sjung med Känsla! En föreställning á 45 minuter. Vi hälsar på alla känslor i KänsloSlottet i
jakten på Lyckan med fokus på att identifiera olika känslor.
Målgrupp: KänsloSlottet riktar sig till yngre barn 3-7 år och lämpar sig bra som
familjeföreställning.
Teknikbehov: Vid mindre lokaler och maxpublik om 30 personer spelar vi akustiskt utan
förstärkning. Vid större publik och lokal krävs teknik. Vi tar gärna emot hjälp med teknik från
arrangör, annars tillkommer extra kostnad för teknikhyra. Se tekniklista för utrustning.
Rigg/Riv tid: Utan teknik har vi rigg/riv på 30 minuter vardera. Med teknik ca 60 minuter
vardera - önskvärt dock att kunna vara på plats 1-2 timmar innan föreställningsstart.
Scen: Föreställningen är mobil och vi besöker er verksamhet samt spelar på plats. Minsta
scenyta är 3x3 meter. Liten upphöjning är ett önskemål men inget krav för maxpublik 30
personer. För publiker större än 30 personer önskar vi en upphöjd scen/plats att spela på.
Föreställningen kan spelas både inomhus och utomhus. Vid utomhusföreställning spelar vi
tidig höst och sen vår med omtanke för instrument och scenografi.

Tidigare verksamhet
KänsloSlottet har varit verksam med hela sitt program hos sexårsverksamheten Lyan och
förskolan Kroppås under höstterminen 2016. Föreställningen har även varit på turné
sommaren 2018 runt Sveriges campingplatser, i samarbete med Plym Projekt AB. Under
läsåret 2020/21 och 2021/22 har vi varit aktiva på förskolor i området
Hallunda/Norsborg/Alby med ekonomiskt stöd av Botkyrkas kulturella allemansrätt.
Framöver är vi även en del av utbudskatalogen 2021/22 hos Länsmusiken i Stockholm.

“Tänk dig själv som ett hus. Där bor det massor av känslor. Mängder! Där bor glädjen som
gör dig glad och sorgen som gör dig ledsen. Där bor rädslan som får din hud att knottra sig
och kärleken som gör dig alldeles yr och varm i magen. Ja, i dig bor så mycket känslor att
man skulle kunna säga att du är rik, så rik att man vill kalla ditt hus för ett slott. Ett riktigt
KänsloSlott. Välkommen in i KänsloSlottet!“

