	
  

SAMBALELÊ
– Marco Rios & Ruth

Safira

Sambalelê är namnet på en flicka från
Brasilien och är ett interaktivt
musikprogram för barn där både musik,
sång, dans och rörelser ingår och där
barnen får mycket plats att själva delta.

Ruth Safira från Brasilien, sång och dans. Ruth har
spelat och körat i olika konstellationer först och
främst inom brasiliansk dansmusik, och hon har
även medverkat i hundratals barnföreställningar
Marco och Ruth bjuder på samba från Brasilien,
cumbia från Colombia, huayno från Peru och mycket
mera. Sångerna är på svenska med några inslag av
portugisiska och spanska. I de flesta länder i
Latinamerika hör musik, sång och dans ihop och
sprids till alla åldrar på fester och högtider av olika
slag.
Under föreställningen visar Marco och Ruth både
sånger, danser och rörelserna samt rytmer som
används, sedan får publiken vara med. Marco och
Ruth berättar även om kläderna och de instrument
de använder.
Att jobba vidare i klassrummet:
Om så önskas kan föreställningen utvidgas till ett
Skapande skola-projekt med en workshop som hålls
för lärare/pedagoger med fördjupning kring
valet av låtar, instrument, kläder och dess
användning, och hur pedagogerna kan arbeta vidare
i klassrummet. Motorik, glädje, gemenskap, rörelse,
rytmik
www.marcorios.se
info@marcorios.se

Målgrupp: 3–7 år
Speltid: 35 min
Publik: ca 50/konsert, beroende på lokal och åldrar
Lokal: fritt golv
Bygg/rivtid: 60/30 min
Scenyta: 4×5 m
.

Marco Rios - värmlänningen från Peru. Har turnerat
(och turnerar) under flera år runt om i hela Sverige
med olika barnprogram, inspirationskurser och
workshops för personalen, har deltagit i SVTs
Bolibompa, Björnes Magasin med programmet ”Hej
amigo!”, översatt Björn Afzelius till spanska och gett
ut flera skivor för både barn och vuxna på svenska
och spanska.

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!

	
  

	
  

