	
  

Syskonen och den magiska ringen
— en trumsaga med filosofiska frågeställningar

I Syskonen och den magiska ringen vill Mikael
visa på rikedomen i våra uttrycksmedel, hur vi utan
svårighet kan börja skapa och göra oss hörda här
och nu utan längre förberedelse. Hur kul det är att
musicera tillsammans och få uppleva hur det är att
spela för publik.

Följ med de fyra syskonen när de beger
sig ut i världen för att befria landets
kung från monstret Chimara och vinna
en magisk ring.

Workshop
Om önskan finns att fördjupa sig så finns möjlighet
att göra en längre workshop där man får lära sig
enkla rytmer och att kombinera ord och musik till
egna kompositioner. Barnen arbetar i grupp och gör
en egen saga som de framför med musik.

Att jobba vidare i klassrummet:
Lek med ord och rytmer, stavelser och stämningar.
Spela musik på egentillverkade instrument på
redovisningar för varandra eller föräldrar. Använd
trumsagan och andra berättelser som underlag för
filosofiska diskussioner

Syskonen och den magiska ringen är en
berättelse om att övervinna svårigheter tillsammans.
Föreställningen är en trumsaga där berättelsen och
musiken samsas på lika villkor. Sagan innehåller ett
dilemma som Mikael Lönnbjer tillsammans med
barnen försöker klura ut efter berättelsens slut.

FAKTA
Rek ålder: F-klass till åk 2
Antal barn: ca 25 barn
Längd: ca 40 min
Bygg/riv: ca 20 min förberedelse och 20 min
efterarbete
Teman: Livskunskap, musik, svenska, berättande.
Samarbete och samspel.

Mikael Lönnbjer är utbildad slagverkare och spelar
på allt från traditionellt klassiskt slagverk via
folkmusikens olika handtrummor till krukor och
vattenkannor i egenkomponerad musik. Mikael har
lång pedagogisk erfarenhet både från
instrumentalundervisning och workshops i
klassrumsmiljö.

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!

	
  

	
  

