Badorkestern
— en blöt tillställning med maximerad sommarkänsla
Badorkestern är en miniorkester bestående av
sång, dragspel och slagverk. Vi spelar gärna där
ni badar. Det kan vara vid en plaskdamm, i en
simhall eller på en badplats. Eller varför inte vid
en fontän!

Amanda Fritzén på dragspel kan man annars bl a
träffa på i föreställningar med Kaféz -lek för
förändring eller spelandes med Darya och
Månskensorkestern. Slagverkaren Mikael Lönnbjer
turnerar också egna musikföreställningar under
namnet Badragaz trumsagor.
Orkesterledaren Micaela Gustafsson ligger bakom
Pantomimteaterns tidigare
plaskdammsföreställningar som spelades i
Stockholm under somrarna 2012-2013 för 1000-tals
barn. Med Badorkestern har Micaela utvecklat idén
och istället gjort ett musikprogram inspirerat av
1800-talets brunnsorkestrar. Fast i miniformat.
Att jobba vidare i klassrummet:
Vi uppmanar alla att sjunga vidare på sångerna i
duschen!

Micaela Gustafsson har släppt tre barnskivor och
brukar turnera på förskolor med olika uppsökande
musikakter. Här spelar hon tillsammans med
dragspelaren Amanda Fritzén och slagverkaren
Mikael Lönnbjer.
Om föreställningen
Badorkestern bjuder på en stämningsfull och rolig
repertoar med låtar ur den svenska visskatten på
temat vatten. Konserten passar extra bra som
familjeunderhållning eftersom repertoaren innehåller
både gamla kära sjömanssånger samt välkända
barnvisor. Konserten är full av infall och interaktiva
moment mellan musikerna på scenen och barnen,
som förhoppningsvis är i vattnet. Man kan så klart
också avnjuta konserten från torra land. Annars
lovar vi en härligt blöt tillställning med maximerad
sommarkänsla!

FAKTA
Idé, koncept och produktion: Micaela Gustafsson
Kostym: Sara Kander och Karina Süptitz
Foto: Karina Süptitz
Ljudteknik: Micaela Gustafsson och Kundali Björkum
Löfstrand.
Ålder: 0-10 år (passar bra som familjeunderhållning)
Tid: ca 30 minuter
Publikantal: 200 barn + personal
Antal medverkande: 3
Teknik: Inget, har med eget batteridrivet ljud.
Behöver tillgång till omklädningsrum.
Byggtid: 60 min
Rivtid: 45 min
Spelyta: 4 x 3 m
Pris per föreställning: 9000 kr (7000 andra fst på
samma dag) plus eventuellt resa, logi och
traktamente. Inom Stockholms stad finns subvention
genom Kulanpremien.

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!

