	
  

Undra sa flundra
— och bubblade på om andra fula fiskar
Undra sa flundra är ett musikprogram med roliga
låtar om olika vattendjur framförda med sång,
marimba och slagverk. En fantasifull
föreställning med mycket rim och rytm.

återberättar Micaela vad flundran har sagt i olika
sånger. Ni får bl. a. höra om ett sjöodjur med
obeskrivlig otur, om världens största val och om en
liten krabba vars största längtan är att dansa
balett...
En första version av Undra sa flundra hade premiär
hösten 2015 baserad på Micaela Gustafssons
tidigare utgivna låtar. Efter att ha spelat några
föreställningar blev Mikael och Micaela sugna på att
skriva helt ny musik tillsammans med instrumentet
marimba som utgångspunkt. 2016 kom därför en
helt ny Undra sa flundra till som kom att handla om
olika vattenvarelser.
Att jobba vidare i klassrummet:
Man kan såklart jobba vidare med sångerna, orden,
rimmen och rytmlekarna.

På Musikcentrum Öst
http://www.musikcentrumost.se/artist/micaela-gustafsson

Micaela Gustafsson har släppt tre barnskivor och
brukar turnera på förskolor med olika uppsökande
musikakter. Här samarbetar hon med Mikael
Lönnbjer, slagverkaren som spelar på allt från
klassiskt slagverk till krukor, vattenkannor och egna
uppfinningar.

FAKTA
Medverkande: Micaela Gustafsson och Mikael
Lönnbjer
Texter: Micaela Gustafsson
Musik: Mikael Lönnbjer och Micaela Gustafsson
Bild/Foto: Karina Süptitz
Ålder: 3-8 år
Tid: ca 30 minuter
Publikantal: 60 barn + personal
Antal medverkande: 2
Teknik: Tillgång till vanligt vägguttag.
Tar med eget ljudsystem.
Byggtid: 60 min
Rivtid: 45 min
Spelyta: 4 x 3 m
Pris per föreställning: 6000 kr (4000 kr andra fst
på samma dag) plus eventuell resa, logi och
traktamente. Inom Stockholms stad finns möjlighet
till subvention genom Kulanpremien.

Om föreställningen
	
  I den här föreställningen sjunger Micaela nyskrivna
låtar uppbackad av Mikael Lönnbjers slagverksbaserade 1-manna-orkester med marimba i
framkant. Sångerna innehåller många lekfulla rim
och varvas med olika upptåg där barnen får vara
med och delta. Vi utlovar många blöta djur, rimstuga,
rytmer och vilda associationer!
En gång när Micaela dök ner i havet mötte hon långt
ner på havets botten en ful flundra som hör och
häpna kunde prata. Flundran berättade för Micaela
om sina kompisar som också lever i havet. Här

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!

	
  

	
  

