LongKalsong
—

svängig musik om rotfrukter, relationer och andra viktiga saker

LongKalsong är duon som sedan 2003
turnerat över hela Sverige, Norge och
USA. Med över 1300 spelningar i
bagaget bjuder de på den svängiga och
roliga musik de själva gjort och släppt
på sina fyra skivor.

Maten är klar! En fantasifull föreställning om mat,
vänskap och att man måste säga förlåt ibland.
Tompa och Mackan påstår att salsa både kan ätas
och spelas. Att ett ägg är ett instrument och att
svenska rotfrukter gillar bugg. Kom in och sjung med
i sånger om morötter, deg och sushi! 3-7 år och
familjeföreställning
Sjörövarresan Här får vi följa med piraterna Tompa
& Mackan ut på de sju haven. Vi reser runt i världen
och möter konstiga och roliga djur. Det blir allsång
och mycket rörelser. 3-9 år och familjeföreställning
Att må bra - en föreställning om ett av livets stora
mysterier, konsten att må bra. På sedvanligt
LongKalsongvis används sånger, rytmik och humor
för att belysa motion, kost, vila och relationer. 3-6 år,
familjeföreställning och skapande skola

Tomas Edelgård - sång, dragspel och simfot,
samt Marcus Sigvardsson - gitarr och sång.
Genom åren har bandet gjort flera föreställningar där
de flesta fortfarande spelas kontinuerligt:
LongKalsong - Live - deras mest spelade
föreställning. Vi följer med Tompa & Mackan på
sångäventyr, där alla får sjunga med och föreslå vart
vi ska åka. Passar även för en större publik, och inte
sällan spelad utomhus. 2-9 år, familjeföreställning
och skapande skola
Upptäckarklubben med LongKalsong
Med hjälp av sång, rytmik och humor upptäcker vi
musikinstrument tillsammans. En föreställning som
många kommuner bokat via Skapande Skola. 4-10
år, familjeföreställning och skapande skola

LongKalsong är/har: Verksamhetsstöd av
Kulturrådet. Medlemmar som fått stipendier av
Konstnärsnämnden, STIM och SKAP.
Grammisnominerad för bästa barnskiva. Husmusiker
på Drottning Silvias Barnsjukhus. Pedagogiskt
utbildade på Musikhögskolan i Göteborg.

FAKTA
Målgrupp: Förskola, F - 9
Pris i Stockholms län: 10tkr för första, 4tkr för
andra föreställningen samma dag i samma lokal
Pris vid turné: enl ök
Reseersättning: Tillkommer enl. överenskommelse
Publikantal: beroende på program
Speltid: 40-45 min
Spelyta/Takhöjd: 6 x 2 x 2,40
Lokal: Uppsökande, mörkläggning ej nödvändigt
Byggtid/Rivtid: 75/45 min
Kontakt & Info
Info@longkalsong.com
https://www.longkalsong.com/

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!

