Filt & kudde

— visuellt och lite knasigt för de allra minsta (1-3 år.)

Barnen får möta Micaela som har med sig sin
egen filt och kudde. Nu är det nämligen dags för
henne att vila en stund men det blir inte riktigt
så… vi får istället vara med om ett oväntat möte
mellan en väldigt pigg person och en mycket
trött katt.

jobbat fram en spelstil som gör att hennes
föreställningar är fint anpassade för de minsta där
ingen behöver bli rädd men inte heller ha tråkigt. En
perfekt föreställning att se som första
kulturupplevelse.
Musiken är roligt nyskapande och är hämtad från
Micaelas cd Nä-eh (2016) som är specialskriven för
de allra minsta. Och såklart får den som vill sjunga
med!
Föreställningen är producerad med stöd från
Stockholms stads kulturförvaltning.

foto Kundali Löfstrand

Låtskrivaren och artisten Micaela Gustafsson
varvar gärna mellan att göra olika teater och
musikprojekt för barn. Hon har släppt tre barnskivor
och turnerar under egen flagg ute på förskolor med
olika uppsökande musikföreställningarna och
konserter.
Om föreställningen
Föreställningen är en påhittig och rolig liten pärla
som blandar komedi och musik på ett personligt vis.
Filten och kudden fungerar som en ram för det hela,
de förvandlar scenbilden och tar oss vidare på nya
upptåg. Den värld som Micaela skapar är nära
besläktad med clownens och bottnar i traditionell
slapstick. Den är full av infall och dråpliga situationer
som barnen kan känna igen sig i. Efter att i många
år ha spelat för åldersgruppen 1-3 år har Micaela

Att jobba vidare i klassrummet:
Man kan jobba vidare med sångerna hjälp av cdn
Nä-eh. Man kan också ladda ner bilder på
föreställningens olika moment från Micaelas
hemsida för att återkoppla till upplevelsen.
Föreställningen innehåller även en tittut-lek och en
spring å gå-lek som man lätt kan leka med barnen
efteråt vid sångsamlingar. Det finns också ett tydligt
färgtema att jobba efter och en vilken-färg-sång.

FAKTA
Idé, framförande, text&musik: Micaela Gustafsson
Scenografi och rekvisita: Hanna Rosén
Ljudteknik: Kundali Björkum Löfstrand
Ålder: 1-3 år
Tid: 20 minuter
Publikantal: 30 barn + personal
Antal medverkande: 1
Teknik: tillgång till vanligt vägguttag.
Har eget ljus och ljud.
Byggtid: 45 min
Rivtid: 30 min
Spelyta: 2 m x 2 m
Pris per föreställning: 3000 kr plus eventuell resa,
logi och traktamente. Inom Stockholms stad finns
möjlighet till 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!

