	
  

Süperstar Orkestar
— romsk brassbandsmusik från Balkan
Äldre barn
Med de äldre barnen, från 9 år och uppåt, visar
Süperstar bilder de tagit under turnéer i Serbien och
Makedonien. Bilderna har fått mycket beröm för den
glädje och värme de utstrålar. När bandet går ut i
publiken och spelar får eleverna riktig närkontakt
med musiken. Barnen är med på en balkanrap och
en armdans. Alla får veta var Balkan ligger och får
fakta om området. Barnen får höra romsk festmusik,
som spelas vid bröllop, födelsedagsfester,
omskärlesefester m.m. på Balkan.

Låt eleverna möta romsk
brassbandsmusik från Balkan
tillsammans med Süperstar Orkestar, en
svensk trubaciorkester, som mött
musiken, musikerna och människorna
på plats i Serbien och Makedonien.

Övriga workshops
Süperstar Orkestar har en mycket populär workshop
inom Skapande Skola, där hela klassen aktiveras
under en lektionstimme. Utan förvarning stormar
orkestern in och snart spelar och dansar alla
tillsammans i en happening där eleverna får möta en
annan musikkultur på riktigt. De är till och med själva
med och spelar.
Bandet har också gjort många workshops med
kulturskolor bl.a. i större projekt med kulturskolorna i
Sörmland och Västmanland. De har också gjort en
veckas workshops på KMH i Stockholm med
repetitioner, dansworkshops, föreläsningar och
konsert. Då har de även haft med en danspedagog.
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Süperstar Orkestar har funnits sedan 1997 och har
gjort fyra skivor, konserter, workshops och andra
spelningar. I TV-serien ”Svenskarna från Guca” fick
SVT2-publiken följa bandet på en turné till Serbien.
Gruppen har genomfört många skolföreställningar
och workshops med allt från
musikhögskolestudenter till elever som aldrig hållit i
ett instrument förut.

FAKTA
Rek ålder: Från 6 år.
Pris: enl. överenskommelse
Teman: Musikaliska och
kulturella möten, Balkan, etnicitet, rasism.
Deltagare: yngre publik ca 80
äldre publik ca 300

Yngre barn
Med 6-10 åringarna förklarar Süperstar hur en
konsert går till. Orkestern presenterar sina
instrument och den romska festmusiken på ett
lekfullt sätt. Musiken kommer riktigt nära, när
musikerna går omkring bland barnen och spelar. Alla
får vara med på en armdans och hela föreställningen
avslutas med en stor ringdans, precis som på
Balkan.

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!

	
  

	
  

