NYHETER
FRÅN LÄNSMUSIKEN BARN & UNGA
Vi uppdaterar en del av vårt utbud redan till våren 2021 med nyheter som är
anpassade för den rådande situationen.
”Söksång, kännsång och ropsång”

Våra nya röstcoacher heter Kristina Ruhnström och Mats Genfors och är bosatta i länet. De kommer att erbjuda workshops och musikföreställningar för de riktigt små från våren 2021. De ingår i Rösträttsprojektet som nationellt
startar igång i november i år. I januari planerar vi en Kick off dag med Rösträtt i länet för de som är intresserade att
delta och få mer information. Mer information kommer inom kort!

Kristina Ruhnström

Kristina Ruhnström är utbildad pedagog i sång och musikdramatik vid Högskolan för Scen
och Musik i Göteborg. Hon har tidigare bland annat arbetat som sångerska och skådespelare i Romeo & Juliakören på Dramaten och som konstnärlig ledare och musikansvarig på
Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.
Speltid: 25 min
Målgrupp: 1–3 år eller 3–5 år
Publik: 15–30 barn
Spelyta: 2 x 3 m
Lokal: Rymlig och ej genomgångspassage
Teknik: Tillgång till eluttag för ev inkoppling av medhavt elpiano

Mats Genfors

Mats Genfors är åretruntanställd skådespelare vid Astrid Lindgrens Värld AB i Vimmerby.
Han har varit yrkesverksam inom scenkonsten i en bit över 20 år och har arbetat som skådespelare och musikalartist på scen och i filmmediet. Han har också hunnit arbeta som musikpedagog och sångare genom åren.
Speltid: 25–30 min
Målgrupp: 1–3 år eller 3–5 år
Publik: 15–30 barn
Spelyta: ca 20 kvm
Teknik: Tillgång till eluttag och plats för ljudanläggning.

Mini DISCOVERY – konserter

Vad vill du upptäcka idag? Kan det vara något med musik? Vi kommer och besöker er i klassrummet. Lektionen kanske
inte blev som eleverna förväntat sig men full av nytt som de fick upptäcka och lära sig! Allt till toner av levande musik.
Musiker ur Camerata Nordica kommer som duo, trio eller kvartett och besöker er skola. De spelar för eleverna i klassrumskonserter eller kanske i matsalen? Ensemblen hinner med 3–5 konserter som är 20 minuter långa på en dag. Det
får gärna bli en överraskning för eleverna men lärarna är informerade.
Årskurs: 0–6
Lokal: Klassrum
Bygg/rivtid: 0 minuter
Medverkande: 2–5 personer
Pris: 3000–5000 kr beroende på storlek av ensemble. Moms på 25% tillkommer.

Ljus, ljus, ljus, överallt!
Tidigareläggs till maj 2021

I skuggan av pandemin låter vi uppföra detta i vår tid relevanta
projekt om Axel Munthe – mytomspunnen och omdiskuterad.
Produktionen filmades på Capri i september, nu i höst.
Boka redan nu! Fortfarande möjligt att boka som Skapande
skola. För mer information om projektet - se Länsmusikens
hemsida.

I samarbete med
Litteraturnod Vimmerby

Missa inte möjligheten att fira Tove Jansson
75 år i december.
Önskar du få lite ”Jul i Mumindalen”
- Boka nu!

En musikalisk berättelse
Kvartett ur Camerata Nordica
och berättare

Vi skräddarsyr program!
In Persona med de döda

– önskar ni en fantastisk pianokonsert med
odödliga mästare på nära håll?
Ett akustiskt stämt piano – möjlighet till
mörkläggning. Ja, då har vi en fantastisk akt för
era högstadieelever. Håll utkik!

Det kommer nytt dans och musikprojekt i
vår! Tillsammans med Dans i Kalmar län planeras spännande gestaltningar om de galna åren i
Paris under 1920 talet.

IN PERSONA
MED DE DÖDA

PIANO PERFORMANCES
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