	
  

Barn & babysalsarytmik
— oemotståndliga rytmer med salsapionjär
"En salsapionjär som under många år spritt
dansglädje i Stockholm och fyllt barn och
vuxnas liv med oemotståndliga rytmer."
(juryns motivering när Maria vann Stockholm Stads
Kulturhederspris 2008)

Taube i afrikansk och latinamerikansk tappning som
salsa, chachacha, rumba och konga.
I programmet Babysalsa-rytmik (0 -3 år) får
föräldrarna lära sig att stimulera sina nyfödda barn.
För personal som arbetar med barn:
Maria håller kurser för personal som arbetar med
barn och som vill förnya sin verksamhet och få
inspiration för sin musik- och rytmikundervisning. Lär
dig spela enkla trumrytmer, klappa takter och enkla
danssteg och rörelser till redan kända svenska
barnsånger i afro-karibisk tappning och rytmer som
salsa, merengue, cha-cha-cha med mera. Du får
också lära dig olika rytmiska lekar. Vi arbetar med
praktiska övningar i sång, dans och rytmik.
Fuktionsnedsättning
Maria har stor erfarenhet av att arbeta med personer
med funktionsnedsättning av alla slag, inklusive,
intellektuellt funktionsnedsatta, rörelsehindrade, synoch hörselnedsatta, med program inriktade på
rörelse och deltagande. Maria kan teckenspråk.
Att jobba vidare i klassrummet:
Ett framträdande av Maria Llerena stimulerar till
fortsatt musikrytmik i skolan/förskolan. Genom mötet
mellan svenska visor och afrikanska/ karibiska
rytmer öppnas också intresset för hur barn lever i
andra länder. Härliga rytmer för skolans ”röris”!

Maria LLerena, kubansk sångerska och dansös, är
utbildad inom sång, dans, rytmik och drama. Utöver
andra utmärkelser och kulturstipendier så mottog
Maria LLerena 2004 S:t Eriksmedaljen och 2006
SKAP-stipendiet för sina sånger och klapplekar som
hon är upphovsman till. Maria har många års
erfarenhet av att arbeta med barn i alla åldrar.

FAKTA
Rek ålder: 0 till 6 år
Tid: ca 45 min
Pris: 1 föreställning: 5000 kr,
vid 4 förest: 4000 kr/förest,
vid 5 eller flera: 3000 kr/förest
Teman: Musik, rytmik och kommunikation.

Förskola/skola
Maria har program för barn som går i förskolan/
skolan men även för de allra minsta med sång,
dans, rytmik och drama. Barnen får låna
musikinstrument och i programmet ingår mycket
rörelse och dans till svenska barnvisor och Evert

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!

	
  

	
  

