I vår sånglåda
— nyskriven musikteater för de yngsta
Plötsligt en dag står den bara där. En helt
förtjusande och magisk låda fylld med
fantastiska sånger och en massa roliga saker att
upptäcka tillsammans. Vi får träffa en liten fågel
som söker skydd, två lurviga bästa vänner och
ett stort paket fyllt med rytm.

Om föreställningen
I vår sånglåda är en interagerande, varm musikpjäs
med helt nyskriven musik gestaltad av två
skådespelare där nyfikenhet, musikglädje och
fantasin står i centrum. Den riktar sig till förskolans
yngsta barn 1 - 4 år och innehåller fler interaktiva
moment där publiken får hjälpa till att sjunga, dansa
och vara orkester.
Förberedelsematerial:
Musiken i föreställningen finns att lyssna på Spotify
och YouTube som förberedelse. Texterna skickas
också via mail.
Att jobba vidare efter föreställningen:
Lyssna på musiken igen, prata med barnen om vad
de tyckte om, vad de minns från föreställningen och
sjung sångerna igen tillsammans. Föreställningen
tar också upp vikten att vara kompis vilket kan vara
underlag för en fin fortsatt diskussion.
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Skådespelarna Lina Forsberg och Maria Friman
har en gedigen bakgrund från bland annat
Kulturama, Balettakademien och Artisten. De har
showat på Wallmans Salonger, spelat barnteater på
Lill-Skansenteatern och turnerar nu med "I vår
sånglåda" på olika förskolor.
De spelar teater för de minsta med mycket kärlek,
värme och stor respekt. I vår sånglåda passar fint att
se som första kulturupplevelse, då den är anpassad
att inte vara för läskig för de yngsta samtidigt som
den passar bra för de lite äldre då tempot är högt
vilket gör att det inte hinner bli tråkigt.

FAKTA
Målgrupp: 1 – 4 år
Föreställningens längd: ca 25-35 minuter.
Antal medverkande: 2
Pris: 7200 + ev resa, logi och traktamente.
Publikantal: 50 (kan spela för fler men då behövs
extra teknik)
Scenyta: 2 x 2 m, kan spela både inomhus och
utomhus
Teknik: Elkontakt.Tar med eget ljudsystem.
Mörkläggning: Behövs ej
Bygg/riv: 30/20
Produktion: One Fine Day
Text och musik: Lina Forsberg
Regi: Maria Friman
Musikproduktion: Gusten Sjöberg
Rekvisita: Patrick Carlsson
Bild/Foto: Nikola Stankovic

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!

