Hallå i Lådan
— en minimal musikal för de allra minsta!

Hallå i lådan riktar sig till 1-2 åringar och handlar
lite försiktigt om årets kretslopp och våra
årstider. En minimal musikal för de allra minsta!

Efter att i många år ha spelat för 1-2 åringar har
Micaela 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.
Hallå i lådan riktar sig till barn 1-2 år men spelas i
samma scenografi som föreställningen Speldosan
för 3-7 åringar vilket gör att föreställningarna
fungerar fint att spelas i kombination med varandra.
Föreställningen är producerad med stöd från
Stockholms stads kulturförvaltning.

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
Micaelas sånger handlar om sol, vind, regn, snö och
vår. Mellan varje scen försvinner Micaela ner i lådan
för att byta om. Det är enkla kostymbyten där varje
tablå har ett tydligt färgtema. Barnen får under tiden
hjälpa till och sjunga en ramsa för att locka fram
nästa scen.
Föreställningen är uppsökande och passar bäst att
spelas ute på förskolor eller på små scener. Den är
specialdesignad för att kunna fungera i små trånga
rum.

Att jobba vidare i klassrummet:
Man kan jobba vidare med temat årstider eller olika
färger eller hur man upplever olika typer av väder.
Föreställningen tar bl a upp att det kan det vara
härligt i solen och jobbigt när det regnar men det kan
också vara härligt när det regnar och jobbigt när det
är för varmt i solen. Sångtexterna är enkla och flera
av dem leker med ljud och ljudande som i låten ”Zo
Za Za sol” eller använder enkla rim som i låten ”Opp
opp knopp”.
FAKTA
Idé, framförande, text&musik: Micaela Gustafsson
Scenografi: Stalle Ahrreman
Rekvisita: Hanna Rosén och Micaela Gustafsson
Ålder: 1-2 år
Tid: 15-20 minuter
Publikantal: 30 barn + personal
Antal medverkande: 1
Teknik: tillgång till vanligt vägguttag.
Har eget ljus och ljud.
Byggtid: 30 min
Rivtid: 20 min
Spelyta: 1,5 m x 1,5 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!

