Speldosan
— en interaktiv musikföreställning
Speldosan är en uppsökande musikföreställning
i litet format där Micaela dyker upp som olika
karaktärer – likt gubben i lådan - ur en stor
speldosa och framför sina låtar. Barnen får
hjälpa till att veva.

Föreställningen är uppsökande och kan spelas i
princip var som helst. Den är specialdesignad för att
passa små trånga utrymmen på förskolor men
fungerar också bra på teaterscener. Föreställningen
spelas även gärna utomhus. Speldosan riktar sig till
barn 3-7 år men finns också i en annan version för
de allra minsta barnen 0-2 år. Den föreställningen
kallas för Hallå i lådan och spelas i samma
scenografi men innehåller andra låtar.
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
uppsökande musikföreställningarna och konserter.
Om föreställningen
Barnen får träffa Micaela och hennes stora
speldosa. För att få den att spela behöver barnen
hjälpa till att dra upp speldosan med en stor vev
mellan varje låt. Micaela dyker sen upp likt gubben i
lådan genom speldosans tak och presenterar låt för
låt som olika karaktärer. Förutom att veva får barnen
sjunga med och delta på andra sätt. Speldosan
baseras på låtar från artistens debutalbum Barnlåtar
i am & C. Det är en samling roliga sånger med
kluriga texter som behandlar teman som väder, vind,
otursföljda djur och insekter. Man får bland annat
träffa en vindögd krokodil, en busig prinsessa och en
ko som tycker att sommaren är alldeles för varm.
Med humorns hjälp får barnen här tillfälle att öva sin
medkänsla genom att sätta sig in i hur det är att
uppleva olika situationer ur någon annans
perspektiv.

Att jobba vidare i klassrummet:
Musiken i föreställningen innehåller roliga ordlekar
och rim samt en del svåra ord som man kan jobba
vidare med på olika sätt. Flera av låtarna behandlar
temat årstider. Musiken finns tillgänglig på cd och
genom olika digitala musiktjänster. Efter
föreställningen finns en frågesport man kan göra
med barnen på föreställningen. Den hittar du här:
http://micaela.se/forestallningar2/forestallningar/speldosan-fragesport/

FAKTA
Idé, framförande, text&musik: Micaela Gustafsson
Scenografi: Stalle Ahrreman
Ålder: 3-7 år
Tid: ca 30 minuter
Publikantal: 60 barn + personal
Antal medverkande: 1
Teknik: Tillgång till vanligt vägguttag.
Tar med eget ljus och ljud.
Bygg/riv: 45/30
Spelyta: 1,5 m x 1,5 m, kan spelas både ute- och
inomhus
Pris per föreställning:
4 000 kr inom Sthlms stad med möjlighet till
subvention genom Kulanpremien.
5000 kr (på turné) (3000 kr andra fst på samma
dag) plus eventuell resa, logi och traktamente.

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!

