	
  

Fjärilseffekten
— osannolika händelser skapar osannolik musik
Möt musikgruppen Varieté Velociped i en
hejdlös skröna med humor, överraskningar,
häpnadsväckande konstruktioner, fantasifulla
instrument och massor av svängig musik.

rörelse: roterande hårtorkar som får vatten att forsa,
en guppande ballong, som får ett paraply att rusa på
en väloljad skateboard, Chuck Berry som flyger
genom luften och landar i en håv - allt förenas i den
avslutande finalmelodin, och en gyllene galenskap
är ett faktum!
Fjärilseffekten har gjort succé på Edinburgh Fringe
Festival, och tilldelades "The Angel-award" i
konkurrens med 2500 föreställningar.

Pressröster i urval:
"A musical cabaret with elements of storytelling,
dance, clowning, comedy...The most fun you can
have in Edinburgh"
(Edinburgh Spotlight recenserade på Fringefestivalen)
"Dessa galna svenskar är fulländade musiker"
(Westdeutsche Allgemeine)
Varieté Velociped har spelat oräkneliga konserter i
många länder. Gruppen består av:
Svante Drake - innovativ beatboxare,
Erik Petersen - multimusiker med välljudande skrot
samt Bengt Johansson - blåsare och sångare med
makalöst utspel.

Att jobba vidare i klassrummet:
Prata om sannolikhetslära och hur det osannolika
ständigt uppstår. Låt eleverna spinna sina egna
osannolika historier! Kanske kan de också finna
egna sätt att illustrera dem med ljud med hjälp av
vad som finns att tillgå. Bygg egna instrument:
gummisnoddar, flaskor, glas…

En fjärils fladdrande i Amazonas får en lång rad
oförutsägbara konsekvenser kors och tvärs över
jordklotet. Kaos, vänskap, krockar och ljuv musik
uppstår. Instrumentariet består till stor del av
bruksföremål som är förvandlade till välklingande
instrument - exempelvis cykel, skidor, glas, flaskor,
bordtennisracket.

FAKTA
Rek ålder: Mellanstadium. (Egentligen passar den
alla åldrar)
Tid: 45 min
Spelyta: 5x3 m
Bygg/riv: 1.45/1h
Elkrav: 1 st 10A 230V
Pris: 13 800 kr (1 eller 2 fst) Transport ca 500
tillkommer
Teman: Fysik, musik, uppfinningar och fantasi.

Berättelsen leder oss vidare in i en dator, där
världens första dataspel uppstår av misstag: Super
Mario-musiken flödar i originella versioner!
Förvecklingarna är många. Showens höjdpunkt är
ett fantastiskt skrotkonstverk, där simpla ting är
uppriggade för att självgående sätta varandra i

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!

	
  

	
  

