Tokigt
— när alla djuren sjunger! För barn 1 – 2 år

Vad säger hunden? Katten? Hönorna?
Tokigt är en musikföreställning speciellt
utformad för att passa barn 1-2 år, men
är även uppskattad av lite äldre barn har
det visats sig.

Låtskrivaren och artisten Micaela Gustafsson har
släppt tre barnskivor och turnerar sedan 2013 under
egen flagg med olika musikföreställningarna och
konserter för barn. Micaela har på sistone spelat
mycket för de allra minsta barnen 1-3 år och hon har
bl.a. skapat Barnradions succé Bebispodden.

Om föreställningen
Barnen får möta Micaela som förvandlar sig till olika
djur genom sång, musik och mycket humor. Varje
djur har ett eget nummer och Micaela får hjälp av
olika djurdockor som kommer på besök. Och alla får
sjunga med.
Att jobba vidare i klassrummet:
Efteråt kan man med fördel lyssna på Bebispodden
tillsammans med barnen, speciellt avsnitten: Mjau
mjau, Ka ka kaa piip piip, Vaff vaff och Mu mu. De
innehåller samma musik och behandlar samma
teman som i Tokigt men är dramatiserade på ett
annat sätt. Bebispodden riktar sig till barn 0-2 år att
lyssna på tillsammans med vuxna. Den är skapad av
Micaela för Barnradion SR P4s räkning och finns att
hitta på bl a Barnradions hemsida

FAKTA
Idé, framförande, text&musik: Micaela Gustafsson
Scenografi, kostym och dockor: Amanda Cederquist
Ljud och ljus: Micaela Gustafsson
Ålder: 1-2 år (3-5 åringar brukar också gilla
föreställningen)
Tid: 20 minuter
Publikantal: 30 barn + personal
Antal medverkande: 1
Teknik: tillgång till vanligt vägguttag.
Tar med eget ljus och ljud.
Bygg/riv: 60/45 min
Spelyta: 2 x 3 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!

