	
  

TILLSAMMANS
– en musiksaga med flöjtkvartetten 40f
Föreställningen
Tonsättaren Andrea Tarrodis charmiga musik, som
för tankarna till Prokofievs ”Peter och vargen”, tar
fram de olika stämningarna i sagan såväl som de
olika flöjternas personligheter. Föreställningen tar ca
35 minuter med insläpp och lite efter-prat och är
anpassad till 4-5 åringar. Den kan med fördel
kombineras med instrumentdemonstration där
barnen får prova på att spela flöjt.

TILLSAMMANS är en musiksaga som
handlar om de två vännerna Parvel och
Jossip. Svante Grogarn har skrivit
manuset och regisserat föreställningen
om de två vännerna som kanske blir lite
mörkrädda när de ska gå hem från
varandra, men löser det tillsammans.

Andrea Tarrodis musik hörs på många konserthus
runtom i Europa, och hon var Composer in
Residence på Sveriges Radio 2011-2013.
Regissören/scenkonstnären Svante Grogarn har
stor erfarenhet av teater både för barn och vuxna
och har bl.a. haft ett konstnärligt residens hos GSO,
Göteborgs Symfoniorkester.
https://vimeo.com/167539715
https://vimeo.com/167696400

4-5 november 2015 under festivalen Sound of
Stockholm hade TILLSAMMANS premiär med fyra
föreställningar på Fylkingen, Sveriges viktigaste och
äldsta scen för nyskapande musik.
Premiärföreställningarna bokades snabbt upp av
förväntansfulla förskoleklasser, och under dessa två
dagar mötte 40f sammanlagt ca 120 barn. Den unga
publiken sjöng glatt med, satt trollbundna när det var
lite läskigt, och sedan hörde man dem nynna på
Jossips och Parvels sång när de gick ut.

Bild Felicia Fortes

40f består av flöjtisterna Ann Elkjär, Jill Widén,
Anna Melander, och Anna Svensdotter. Kvartetten
har funnits sedan 2008 och spelar framför allt
nyskriven musik. Teknisk briljans i kombination med
lyhörd musikalitet ger 40f en särställning på den
moderna kammarmusikscenen.

Ålder: Förskolebarn i åldrarna 4-5 år.
Längd: Föreställningen är cirka 35 minuter lång.
Antal barn: max 50 vid enbart föreställning, om
instrumentprovning max 30
Kostnad: 20000 fakturerat per dag, max tre
föreställningar + resa och boende för fyra.

Med föreställningen TILLSAMMANS tar de även
steget in i teatervärlden för att visa barnen sina
instrument och alla fantastiska ljud och klanger de
kan uppbringa, och berätta sagan om Parvel och
Jossip.

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!

	
  

	
  

