Till dig med förskolebarn
2017-10-01

Giraffiolen, Röda Ukulelen och Lilla D.
Inbjudan till Musiksaga må 20 nov kl 10.00
Helgeandskyrkans församlingshem/LIMUS
Hej!
Varje år i november – nu för sjunde gången – uppför förskolebarn från LIMUS en Musiksaga.
I år slår vi återigen upp vår lilla scen i församlingssalen intill kyrkan.
Kom och bli vår kära publik! Vi leker in kunskap om musik, om instrument, om olika
språk och självklart finns inslag där publiken får sjunga och röra på sig.
Föreställningen görs helt utan externa medel, med barnen och musiken i centrum.
Lite om sagan:
En morgon i oktober väcks giraffiolen av flöjternas fågelkvitter. Solen går upp bakom de fem
notlinjerna. Hurra! Giraffiolen fyller fyra år! En perfekt dag att hälsa på Röda Ukulelen – men var
har kompisen Lilla D tagit vägen? Och vilket land kommer gästerna ifrån?
Berättaren lotsar oss genom Sagan och våra barn sjunger och spelar på olika instrument.
På Giraffiolens favoritsång ”Hej min fiol” spelar alla i salen ”luftfiol” och det är kul!
Kanske hinner vi lära ut ytterligare en sång till publiken och då använder vi oss av solfège.
Sagan har en viss stomme - sedan har vi alltid lust att förändra lite 😊
I år har vi kanske även en cello och en kontrabas med!
Vi blandar in såväl en engelsk som en fransk sång och något längre pianostycke att lyssna på.
Titta gärna på filmklipp från tidigare år på www.lundsmusiksalong.se under ”Se och hör”.
I år musicerar barn från linjen ”Music Kindergarten” och några av de yngsta från linjen ”Att växa
med musiken”. Barnen tecknar sig om de vill vara med. Innan Sagan gör hela barnensemblen två
gratis extraträningar. Vi gör detta för att det är roligt att dela med sig och att ha ett gemensamt
mål – både för barnen och för oss lärare som jobbar med olika grupper.
Vill ni lärare i förväg eller efteråt ha noter eller tips så går det hur bra som helst.
Vill ni anlita en av våra duktiga lärare för en fortbildning så kommer vi gärna till er.
Kontakta oss på kindergarten@lundsmusiksalong.se för prisuppgifter.
VIKTIGT! Vi har plats för 80 barn i publiken. För grupper behövs platsreservation via en
föranmälan. Först till kvarn gäller.
Reservationsavgiften är 250 kr inkl moms per grupp. Anmäl er till oss med ett mail och meddela
ca antalet barn som ni tänker komma med. Er anmälan är bindande. Vi bekräftar direkt via mail,
bokar platserna och skickar en faktura för anmälningsavgiften.
Praktiskt: Vi förbereder för varje gästande grupp en egen plats för utekläder och skor. Barnen
sitter sedan på filtar på golvet, för vuxna finns stolar. Vi tror att barn från o med fyra år passar
perfekt som publik. Vuxna också, så klart! Sagan tar ca 45 minuter.
Varmt välkomna!
Gabriele Katthän & lärarteamet från linjen Music Kindergarten
LIMUS, Möllegatan 8 och Bredgatan 25.
kindergarten@lundsmusiksalong.se
www.lundsmusiksalong.se
0730-63 79 38

