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”Ränderna går aldrig ur!”
Oavsett genre, ålder eller bakgrund ger en bra musikupplevelse minnen för livet. Det lämnar spår efter sig och som alla de färger
vi har i våra ränder, så kommer det att avspeglas hos våra målgrupper. Det blir mångfacetterande och reflektion som följer om
vartannat.
Årets utbudskatalog som är helt digital är vårt svar på pandemin och de restriktioner som förhindrar oss att kunna presentera
våra akter och utbud på vår årliga utbudsdag. Men vi hoppas att ni liksom vi ser, att nästkommande år får våra barn och
ungdomar åter igen uppleva musik när den är som bäst. Nämligen levande och där möte och utbyte uppstår.
Ni bokar med god subventionering och förmedling via Länsmusiken. För utbud hösten 2021 är sista bokningsdag den 31 maj
och för våren 2022 den 15 november i år.
Har ni frågor eller funderingar på samarbetsprojekt, är ni varmt välkomna att ta kontakt med mig för vidare dialog.

			

Väl mött snart igen!
Carolina Johansson

Producent Barn och Unga
Tel 070-654 00 32
E-post: carolina.johansson@lansmusiken.se
På grund av pandemin ställdes ett antal föreställningar ur förra utbudskatalogen in. Vill ni
åter boka någon av dessa så kontakta mig!

BOKA KONSERTERNA i FORMULÄRET PÅ www.lansmusiken.se

Länk till presentationsfilm
om utbudsdagen

Bebis

Världens vaggvisor
Åsa Håkansson och Roberto Amerise
I detta varma, mångskiftande och musikaliskt
fascinerande program får bebisar tillsammans
med sin vuxne, höra och delta i vaggvisor från
hela världen, på både originalspråk och svenska.
Musiken ger lugn och trygghet, någon kanske
somnar, men för den pigga finns det spännande
instrument att spela på om man kan greppa.
Via textmaterial och Spotify får de vuxna med
sig en ny sångskatt hem att ösa ur.
”Åsa Håkansson: - Jag föddes och växte upp
i skogarna utanför Oskarshamn, och spelade i
Musikskolans ungdomsorkester och Orkesterföreningen, innan jag hamnade i Växjö och så
småningom i Malmö för min musikerutbildning.
Det är oerhört härligt att få komma tillbaka och
spela i sin barndoms välkända kvarter.”
Världens vaggvisor är framtagen i
samarbete med Musik i Syd.

Medverkande: Åsa Håkansson, sång,
fiol och andra instrument. -Roberto
Amerise, gitarr, sång och andra instrument.
Speltid: 30–45 minuter
Målgrupp: Bebis t o m. 1 år, med en
medföljande vuxen
Publikantal: Max 15 barn och 15
vuxna
Spelyta: 3 x 3 m
Lokal: Bibliotek, bvc, öppen förskola
m.m. Inomhus där man kan skapa ett
ostört rum
Bygg- / Rivtid: 45 / 30 minuter
Teknik: Tillgång till el
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 6 000 kr. för en konsert och
7 000 kr. för två konserter

Länk till presentationsfilm

3–5 år

Rösträtt – sång på förskola
Sjung med Kristina och Knäppgökarna
”Vill ni veta något konstigt? Under min säng
därhemma, där bor tre stycken Knäppgökar.
Har ni sett en riktig knäppgök någon gång?
Nä, jag tänkte väl det, det hade inte jag heller
innan jag märkte att de här tre galningarna
hade flyttat in. De är väldigt olika varandra, men
allihop älskar att sjunga.
Är du en sån som vill sjunga högt och starkt?
Eller kanske sjunger du helst när du är själv?
Kanske är du lite blyg och tycker mest om att
lyssna när andra sjunger?
Alla är olika – men olika är bra!”

Medverkande: Kristina Ruhnström
Speltid: Cirka 25 minuter
Målgrupp: 3–5 år
Publikantal: Max 15 barn
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Mindre lokal (ej genomgångsrum)
Bygg- / Rivtid: 30 / 30 minuter
Teknik: Ström/uttag som kan kopplas
till medhavt digitalpiano
Spelperiod: Fortlöpande
Pris: 3 000 kr. för max 2 workshop

Länk till presentationsfilm

1–5 år

Rösträtt – sång på förskola
Eldflugan Eldvira - med Mats Genfors
Mats tar oss med på ett äventyr där hans vän,
eldflugan Eldviras upplevelser skapar den
musiklek som ska inspirera till en fortsatt lust
att använda sången i vardagen med nya som
bekanta visor, anpassade efter barnens förutsättningar i samklang med röstättsprojektet.
Genom sina många år som skådespelare och
musikpedagog för barn har Mats strävat efter
att erbjuda barn upplevelser av musik genom
dramatik, överraskningar och det interaktiva
berättandet.
Om vill ni veta mer om våra röstcoacher
eller ta del av Rösträttsprogrammen
redan i vår: besök vår nystartade
Boumusikplay.se och se de avsnitt som
släpps under våren och försommaren
2021.

Medverkande: Mats Genfors
Speltid: Cirka 30 minuter
Målgrupp: 3–5 år (ett mindre antal
yngre gör inget, men övningar och
sånger bygger på målgruppens deltagande)
Publikantal: 3–15 barn + pedagoger
Spelyta: 2 x 3 m
Lokal: Inomhus, vid förskoleavdelnings
samlings-cirkel eller liknande. Bra om
solljus kan blockeras med t.ex. gardiner
eller persienner.
Bygg- / Rivtid: 30 / 30 minuter
Teknik: Tillgång till el
Spelperiod: Fortlöpande
Pris: 3 000 kr. för max 2 workshop

1–5 år

Rösträtt – sång på förskola
Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap. Idéer och
material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten utifrån barnens egna
tonarter och stämband. Välj en av två röstcoacher eller överlämna valet åt oss.

Fortbildning för
pedagoger
Region Kalmars röstcoach Kristina Ruhnström är
utbildad på Musikhögskolan i Göteborg och har
i många år arbetat som sångerska och röstcoach
för både vuxna och barn, bland annat på Astrid
Lindgrens Värld i Vimmerby.
Den här workshopen riktar sig till er som vill
lära er mer om hur barns röster fungerar, hur
man på ett enkelt och lekfullt sätt kan utveckla
och förhöja sångstunderna på förskolan och hur
man genom att bli trygg med sin egen röst kan
möta barn i sången på ett ännu mer lustfyllt sätt.
Innehållet kan anpassas efter beställarens behov, och möjlighet finns också att arbeta vidare
med grupper, t ex pedagogkörer.

Medverkande: Kristina Ruhnström
Speltid: Cirka 1 timma
Målgrupp: Yrkesverksamma förskolepedagoger, studenter, eller alla som
är intresserade av att lära sig mer om
barns sång
Publikantal: Flexibelt
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal:
Bygg- / Rivtid: 30 / 30 minuter
Teknik: Ström/uttag som kan kopplas
till medhavt digitalpiano och dator.
Möjlighet att projicera bilder via dator
Spelperiod: Fortlöpande
Pris: 3 000 kr. för max 2 workshop

Vi älskar rock!
Lisa och Mattias Lidehäll
Vilken musik är den roligaste att lyssna på?
Vilken musik får en skrika så högt en vill till?
Vilken musik uttrycker alla starka känslor
samtidigt? Vilken musik får en att springa runt
och dansa precis som en vill? Rock såklart!

Medverkande: Lisa och Mattias Lidehäll
Speltid: Cirka 30 minuter
Publikantal: Max 50
Spelyta: 4 x 3 m

Med “Vi älskar ROCK!” får vi lära oss
headbanga, moshpita och sjunga med
så högt vi kan. Ingen får sitta stilla!
Lisa och Mattias tycker att barnmusik ska vara
något starkt och intensivt och vill föra vidare
rockens kulturarv till en ny generation.

Lokal: Passar i de flesta lokaler där det
finns utrymme för barnen att röra sig.
Konsertlokaler, gymnastiksalar, lekrum etc.
Bygg- / Rivtid: 30 / 30 minuter
Teknik: Tillgång till el
Spelperiod: Hösten 2021 – Våren 2022
Pris: 6 000 kr. för max 2 konserter / dag

Länk till presentationsfilm

3–7 år

Manne gräver ett hål
En musiksaga
”Manne gräver ett hål – en musiksaga” är en
musikalisk, fantasifull högläsning av en bok.
Med animationer, livemusik, dockor och skratt
berättas sagan och publiken involveras med raka
frågor och härmlek.
Sagan handlar om att inte bli sedd och tagen
på allvar, om envis vilja och besvikelse. Men den
handlar också om att förstå vikten av samarbete
och att man då kan uppnå vad som helst.

Medverkande: Kalle Carmback, My
Engström Renman, Mats Eriksson
Viktor Skokic, Gustav Nahlin, Lisa
Imberg
Speltid: Cirka 45 minuter
Målgrupp: 3–7 år
Publikantal: Anpassningsbart
Spelyta: Gärna 6 x 4 m.
Lokal: Möjlighet till viss mörkläggning
Bygg- / Rivtid: 120 / 60 minuter
Teknik: Se speciell raider. Ljudtekniker
behös
Spelperiod: Enligt ök.

Länk till presentationsfilm

Pris: 15 000 kr för 1 fst. 18 000 kr 2
fst. / dag på samma plats

Camerata Nordica
-Lär känna din orkester, möt musikerna
och upptäck musiken!
Camerata Nordica är din professionella orkester i
Kalmar län och en del av Kalmar Läns Musikstiftelse - Länsmusiken. Orkestern består av svenska
och internationella musiker och räknas till en av
Europas främsta i sin genre.
Camerata Nordica DISCOVERY samlar olika
program som inte ingår i orkesterns ordinarie
säsongsprogram.

Camerata Nordica DISCOVERY

Spela med oss

Genom Camerata Nordica DISCOVERY låter
vi en ung publik möta orkestern, lära känna
musikerna och bli bekanta med instrumenten.
Eleverna ges möjlighet att spela tillsammans
med Camerata Nordica.
Musikerna besöker skolor där de tillsammans
med eleverna förbereder och framför en konsert.
Skolorna har möjlighet att låta eleverna prova
på ett stråkinstrument.

Först presenterar en grupp musiker sina instrument och den musik de spelar. Eleverna får välja
instrument och träffar någon av musikerna i de
olika instrumentgrupperna.
Camerata Nordica DISCOVERY lånar ut instrument till de elever som deltar och undervisar
dem vid ett antal tillfällen. Allt mynnar ut i en
gemensam konsert som eleverna ger tillsammans med de professionella musikerna.
Medverkande: Musiker från Camerata
Nordica
Målgrupp: Årskurs 1–2
Publikantal: Enligt ök.
Spelyta: Enligt ök.
Lokal: Lämplig för akustisk musik
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 350 kr / elev

Camerata Nordica DISCOVERY

miniDISCOVERY

Genom miniDISCOVERY får eleverna en
klassrumskonsert med professionella musiker
ur Camerata Nordica där de presenterar sig,
sina instrument och musiken. Målsättningen
är att skapa ett personligt möte där eleverna
får en intimare känsla för musiken och till
dem som spelar den. miniDISCOVERY ingår
även som en del i programmet Spela med
oss.

Medverkande: Musiker från Camerata
Nordica
Speltid: 20 minuter
Målgrupp: Fk - årskurs 6
Spelyta/Lokal: Klassrum
Publikantal: Klassvis
Spelyta: Enligt ök.
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 5 000 kr. upp till 5 besök / dag

Camerata Nordica DISCOVERY

Camerata Pocketkonsert

Camerata Nordica DISCOVERY

Ferdinands Vals

Violinisten Torbjörn Westman presenterar sitt

instrument fiolen på ett lekfullt sätt och visar
hur man kan uttrycka olika känslor i musiken.
Det blir några låtar med djuranknytning som
så småningom leder fram till den välkända
Camerata Nordica DISCOVERY
historien om tjuren Ferdinand.
Som avslutning spelas den nykomponerade
Unga lyssnare får möta Camerata Nordica
”Ferdinands vals” där barnen får möjlighet
när de framför några av de mest fascinerande att röra sig till musiken.
verken i musikhistorien. Publiken guidas in i
Skapande skola:
den levande musiken och blir presenterad för • Del 1: Workshop med danspedagog
orkesterns olika instrument. En och annan
• Del 2: Besök av Torbjörn Westman med
överraskning från film- eller spelvärlden dyker gemensamt musik- och dansmoment
också upp. Till Klassiskt för unga finns ett
Pris: 250 kr/elev
pedagogiskt material så att lärare och elever
kan förbereda sig inför konserterna.
Medverkande: Torbjörn Westman samt
danspedagog
Medverkande: Camerata Nordica
Samma upplägg som miniDISCOVERY men
anpassat för högstadie och gymnasium.

Klassiskt för unga

Speltid: 40 minuter

Målgrupp: 6–9 år

Målgrupp: 6–13 år

Publikantal: 50

Publikantal: 400

Speltid: 35 minuter

Spelyta: 6 x 8 m.
Lokal: Lämplig för akustisk musik

Spelyta: Öppen yta för samtliga att röra
sig på

Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter

Teknik: Tillgång till el

Teknik: Ljudanläggning med 2 mikrofoner, förstärkare och frontljus

Lokal: Samlingssal, ej upphöjd scen

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 250 kr / elev

Pris: 15 000 kr.

Bygg- / Rivtid: 30 / 15 minuter

Camerata Nordica DISCOVERY

Öppna repetitioner
Besök en repetition med Camerata Nordica.
Se hur en konsert växer fram och hur en
professionell ensemble arbetar. Upplev det
kreativa arbetet och det tidsödande och noggranna övandet på små detaljer som man
som musiker måste ägna sig åt. Reflektera
över hur man samarbetar i grupp och vad
som krävs för att få instrumentet att låta så
uttrycksfullt som möjligt. Öppna repetitioner
med Camerata Nordica är kostnadsfria.

Möjlighet till kompetensutveckling finns även
för lärare och assistenter.
OBS! Vi önskar samverkan mellan olika
skolor för att kunna säkra möjligheten att
genomföra projektet.

Camerata Nordica DISCOVERY

Målgrupp: Särskola och träningsskola från
fk-gymnasiet

Fritt spelrum

Fritt spelrum skapar möjligheter för barn
inom särskolan att musicera. Projektet vidgar
uppfattningen om dessa barns förmåga att
skapa och uppleva musik samtidigt som det
låter barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i konsertrummet och på
scenen, som utövare och medskapare.
Lucy Rugman har arbetat med liknande
projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter
barnens kreativitet i centrum och ger dem
möjlighet att uppleva sammanhang och
gemenskap i samklang med professionella
musiker.

Medverkande: Lucy Rugman, en kompositör
och musiker från Camerata Nordica
Upplägg och tidsåtgång: Diskuteras och
anpassas utifrån rådande förutsättningar

Scen: Klassrum, musikrum, aula eller
skollokal lagom för enskild klass
Deltagarantal: Enligt ök.
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: Enligt ök.

Länk till presentationsfilm

5–7 år

Astrid och Musiken
Kristina Ruhnström, Mats Genfors och musiker ur Camerata Nordica
Mats och Kristina sjunger och berättar, för och
med publiken, om Kristinas morfars syster Astrid
Ericsson, som sen blev Astrid Lindgren med hela
världen.
Via musiken och sångerna både från Astrids
egen barndom och från de berömda filmerna reser vi tillbaka i tiden och berättar om Astrid som
barn på gården Näs i Vimmerby. Och om hur
arbetet, leken och människorna på gården kom
att inspirera till alla älskade sagor, karaktärer
och sånger– alla födda ut en enda människas
fantasi.

Medverkande: Kristina Ruhnström,
Mats Genfors, musiker ur Camerata
Nordica samt en kontrabasist
Speltid: Cirka 45 minuter
Målgrupp: Barnfamiljer
Publikantal: Max 100 personer
Spelyta: 5 x 5 m.
Lokal: Lämplig för aukustisk musik
Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter

ASTRID
OCH
MUSIKEN

Teknik: Ljudanläggning med förstärkare
och myggor etc.
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 10 000 kr/ 1 fst. 12 000 kr för 2
fst. / dag
EN FAMILJEFÖRESTÄLLNING OM SÅNGEN I ASTRID LINDGRENS LIV OCH SAGOR
Sång och berättande: Kristina Ruhnström, Mats Genfors
Manus: Kristina Ruhnström
Musik: G. Riedel, B. Isfält mfl

F–åk3

Julen kommer till Mumindalen
Musikberättelse framförd av musiker ur Camerata Nordica och en berättare.
Musikberättelsen är baserad på Tove Janssons
novell Granen. Följ med Mumintrollen när de
väcks ur sin långa vintersömn till ett jäktat Mumindalen. Något som kallas Julen ska tydligen
komma redan samma kväll! Och den mystiska
Julen verkar inte vara trevlig alls – åtminstone
om man ska döma av hur stressande alla deras
vänner är inför dess ankomst. Mat ska lagas,
granar införskaffas och klappar inhandlas. De
enda som inte jäktar är de fattiga och frusna
små knytten. De längtar bara efter att få vara tillsammans och titta på de vackra ljusen. Kanske
Muminfamiljen kan lära sig något av dem?

Medverkande: Ensemble ur Camerata
Nordica
Målgrupp: F-åk3
Publikantal: Enligt ök.
Scen : Klassrum, musikrum, aula eller
skollokal lagom för enskild klass
Spelyta: 4 x 3 m.
Spelperiod: Enligt ök.
Bygg- / Rivtid: 30 / 15 minuter
Pris: 3 000 kr. / förest. 2 fst. / dag
4 000 kr. 3 fst. / dag 5 000 kr.

6–9 år

Lavinne och Rosas skrädderi
I det bästa skrädderiet i Paris får vi träffa Rosa,
hennes mamma Lavinne och alla deras tokiga
kunder!
Lavinne är jätteduktig på att sy, men ibland
glömmer hon bort att Rosa också vill lära sig,
men man kan ju aldrig lära sig nåt om man
aldrig får prova!!!
En dag när Lavinne är ute på ett ärende får
skrädderiet en beställning. I ett försök att hjälpa
sin mamma tar sig Rosa an uppgiften att färdigställa den - men det går inte riktigt som hon
tänkt sig…
Musik av bland annat Edith Piaf.

Medverkande: Molly Andersson
Linnea Landström och Alice Andersson
Speltid: 45 minuter
Målgrupp: Förskoleklass - åk 3
Publikantal: Offentlig 150, skola 80
Spelyta: 5 x 3 m, anpassningsbart
Lokal: Teaterscen, biograf, aula och
dylikt
Bygg- / Rivtid: 60 minuter
Teknik: Tillgång till el. Två stolar
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 12 000 kr. för max 2 fst. / dag

Länk till presentationsfilm

7–11 år

VI, DU och JAG
En musikalisk dans – och teaterföreställning med The Hebbe Sisters
Alla människor är sammanlänkade till en stor
helhet. Som ett enda stort ”vi”. Men samtidigt
som vi har många gemensamma nämnare så är
var och en av oss helt unika. Vi, du och jag. För
ingen är ju precis likadan som DU.
I denna föreställning tar vi upp viktiga teman
som ensamhet, rädsla och vänskap. Musik varvas med teater, likväl som med sång, dans och
rörelse i samspel med barnen. Kanske får ni även
se lite härlig steppdans?
Möt de svängiga, värmländska systrarna i The
Hebbe Sisters och dras med av deras sprudlande
energi. Swing, visor, klassiskt och pop i egna
trestämmiga arrangemang med målet att
beröra, sprida energi och glädje. Tillsammans
med mamma Ulrika Hebbe, konsertpianist,
uppmuntras varje barn till att våga vara sig själv
och att vara en bra kompis.

Medverkande: Emelie, Josefine &
Maria Hebbe (sång, dans & teater)
Ulrika Hebbe (piano)
Speltid: Enligt ök.
Målgrupp: 7–11 år
Publikantal: Beror på coronaläget
Spelyta: Minst 4 x 4 m.
Lokal: Förslagsvis teater, aula etc.
Bygg- / Rivtid: 60 minuter
Teknik: Eluttag med kapacitet för två
spotlights och en ljudanläggning
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 8 000 kr. 1 fst. / dag
Länk till presentationsfilm

9–12 år

Rörelser i tiden
Vilka rörelser och ljud förknippar du med vår samtid
och när fick dansen ett mode att stå på tå? Ja, dessa
frågor och tankar låter vi eleverna som tar del av dans
– och musikföreställning Rörelser i tiden få undersöka.
Dansen liksom musiken har gemensamt att det krävs
en rörelse för att det ska bli dans eller ett ljud. Men
själva formen och gestaltningen har ändrat skepnad
och symboliserat olika uttryck genom århundranden.
Här får eleverna både en lektion i danshistoria som
musikens roll i dansens värld. För visst kan de flesta
känna igen ett tema från Svansjön eller Nötknäpparen,
även om den genre och dansepokens dominans inte
varade så länge….
Eleverna och lärarna får ta del av lärarmaterial inför
dansföreställningen och sedan bland annat uppleva
abstrakta gestaltningarna växa till liv genom musik
framförd av musiker i Camerata Nordica.
Föreställning är sprungen ur de samarbeten Dansen
på Byteatern och Länsmusiken Barn och Unga har
tagit fram för Nötknäpparsviten och festivalen Avantgarde 101!

Medverkande: Matilda Larsson, Alexandra Svensson, Simon Rydén, stråkkvartett
ur Camerata Nordica
Speltid: 40 minuter
Målgrupp: 9–12 år
Publikantal: 100 besökare
Spelyta: 5 x 8 meter med sviktande golv,
ej betong eller sten
Lokal: Lämplig för akustisk musik
Bygg- / Rivtid: 120 / 60 minuter
Teknik: God belysning, frontljus på scen
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 12 000 kr. 1 fst.

Länk till presentationsfilm

12 år – uppåt

Shapes of Sounds
Hur kan man spela en bild? Hur kan en teckning låta?
Duon Shapes of Sounds improviserar fram ljud
och bild i stunden genom att använda akustiska
och elektroniska instrument och genom projicerat digitalt tecknande på iPad.
I detta workshopupplägg får eleverna möta
duon i flera steg där de får prova på att både
skapa ljud som måla bildlandskap. De får även
en kortare introduktion av duons egna gestaltningar. Workshopen kan ske på en dag eller
delas upp till två olika tillfällen.
Jenny är utbildad i illustration i England och
har specialiserat sig i att teckna konserter och
live-evenemang. Hon har lång erfarenhet av att
leda workshops i att teckna ljud.
Alexandra är utbildad i komposition vid KMH.
Hon arbetar som ljudkonstnär och har skrivit
musik till film, teater, dans mm.
Övrigt: Alla elever behöver ha tillgång till en
smartphone / tablet eller dator. Önskvärt att
ha tillgång till en projektor.

Medverkande: Alexandra Nilsson och
Jenny Soep
Speltid: Workshop 5–8 timmar. 1–2
tillfällen
Målgrupp: Högstadium
Publikantal: Max 30 elever
Spelyta: 4 x 3 m. Vägg för projektion,
minst 2 x 3 m.
Lokal: Behov av mörkläggning
Bygg- / Rivtid: 90 / 60 minuter (minst)
Teknik: Tillgång till minst 2 eluttag
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 8 000 kr. per dag

Länk till presentationsfilm

9–12 år

Vad behöver en människa
En föreställning om demokrati
Vi firar hundraårsjubileet av lika rösträtt men vi
funderar också på vad demokrati är? Vad behöver en människa?
Med musik och rörelser gestaltas vad som kan
hända i mötet oss människor emellan. Publiken
bjuds på en mäktig upplevelse späckad av humor, rörelse och musik och i demokratisk anda
beaktas självklart publikens röster. Och vi lovar:
ALLA RÖSTER RÄKNAS!
Produktionen är framtagen speciellt för hundraårsjubileet för kvinnlig rösträtt. Ensemblen spelar
musik av bland annat kvinnliga kompositörer
som Ethel Smyth och Ida Gotkovsky samt John
Cage med flera. Regi Lasse Nilsen, projekt/manusidé samt produktion Ketty Lindström.

Länk till presentationsfilm

Medverkande: Tove Nylund sopransax, Krisitn Uglar altsax, Edit Bakker
tenorsax, Neta Norén barytonsax,
Mika Takehara slagverk, Lena Nilsen
mimskådespelare.
Speltid: 40 minuter
Målgrupp: 9–12 år
Publikantal: Max 100
Spelyta: 8 x 6 m.
Lokal: Teater eller samlingslokal - ingen förstärkning behövs. Ej gympasal
Bygg- / Rivtid: 120 / 60 minuter
Teknik: Scenljus om möjligt
Spelperiod: 18–22 oktober 2021 och
vår/höst 2022
Pris: 18 000 kr. för 1 fst. 20 000 kr. / 2
fst. per dag.

12 år – uppåt

Bach in the street
Vem är du?
Var kommer du ifrån?
Vart ska du?
Bach in the Street – musik och dansföreställning
följt av ett samtal med två av Sveriges främsta
artister inom klassisk musik respektive street
dance.
Bach in the Street är historien om ett spontant
möte mellan två framgångsrika artister med helt
olika bakgrund som har det gemensamt att de
förutom sin skicklighet också är barn till flyktingar. Medverkande är violinisten Semmy Stahlhammer (tidigare förste violinist vid Kungliga Operan)
och streetdansaren och koreografen Maele
Sabuni (vinnare av flera prestigefyllda priser).
De möts i en oväntad lättillgängliga produktion där historia och svåra livsfrågor presenteras
på ett närmast lättsamt sätt. De berättar om
kulturella arv och tyngande minnen, att fly och
rotas i ny jord, växa via konst och kultur.

Medverkande: Maele Sabuni, dans, Semmy Stahlhammer fiol, teknik/samtal Anita
Santesson eller Lars Farago
Speltid: 35 minuter föreställning, ca 25
minuter samtal
Målgrupp: 12 år och uppåt
Publikantal: 100 besökare
Spelyta: Minimum 6 x 4 m.
Lokal: Dansvänligt (ej betong) och rengjort golv. Två stolar utan armstöd och
en liten bänk
Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter
Teknik: Tillgång till projektor och förstärkning för denna del. Till samtalet
efter föreställningen kan det vara bra
med mikrofoner till artisterna och samtalsledaren samt gärna en trådlös till
publikfrågor
Spelperiod: Enligt ök.
Pris: 12.000 kr. / fst. 15 000 kr. / 2 fst. /
dag
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Högstadiet

Ljus, Ljus, Ljus överallt!
Camerata Nordica med flera
Sfinxen, vålnaden och fåglarna

Ljus, ljus ljus överallt! handlar om Axel Munthe
som föddes i Oskarshamn för över 150 år sedan.
Som 19-åring steg Axel Munthe iland på Capri
för första gången, en ö som kom att färga hans
liv för alltid. Drömmen om att bygga en villa,
där kejsare Tiberius en gång hade sitt palats, tog
honom 20 år att förverkliga.
I vår tolkning om Axel Munthes San Michele
får vi möta den 3 000 år gamla sfinxen med sina
hemligheter, vålnaden som uppenbarade sig för
den 19-årige Munthe och alla de fåglar som han
kämpade för att rädda.
Här återges reflektioner och minnen av en
människa som ser tillbaka på sitt livs skapande.
Det här är sagan om Axel Munthes San Michele.
Konserten innehåller poetiska texter som läses
upp vid uppförandet, nykomponerad musik framförd av Camerata Nordica och film från Capri.
Konsertens tre delar har fått titlarna Sfinxen,
Vålnaden och Fåglarna. Varje titel har sin egen
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Medverkande: Camerata Nordica m fl.
Text: Magnus Florin
Speltid: 40 minuter
Målgrupp: 13–18 år, gymnasielever
Publikantal: Max 250
Spelyta: 6 x 8 m
Lokal: Mörkläggning
Bygg- / Rivtid: 90 / 30 minuter
Teknik: Tillgång till el. Vid offentlig
konsert krävs PA och frontljus
Spelperiod: Våren 2022
Pris: 18 000 kr. per konsert
innebörd och är kopplade till olika kapitel ur boken ”Boken om San Michele” av Axel Munthe.

- Ett samarbete med Film Region Sydost
och stiftelsen San Michele

Postadress:
Länsmusiken, Box 14
572 21 Oskarshamn
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 6
Oskarshamn
E-post:
info@lansmusiken.se
Hemsidor:
www.lansmusiken.se
www.cameratanordica.com
www.talentcoach.se
www.imaginesweden.se

Länsmusiken i Kalmar län ska vara en motor i regionens kulturliv där kvalitet och professionalitet är drivkrafter som ger tätposition i Sverige och internationellt. Med tillgänglighet,
mångfald och relevans involveras olika generationer i skapande, utövande och tillägnande av
ett brett och nyskapande musikutbud.
Länsmusiken är en av landets 23 regionala musikinstitutioner. Verksamheten finansieras av
Statens kulturråd, Region Kalmar län, kommuner i länet och samarbetande företag.
Länsmusiken har sedan 2020 digitala kanaler som når publik över hela världen.

