X, Y, Zebra!
— en svängig musikföreställning för lågstadiet

Musikgruppen RAA hittar musiken och
inspirationen i hela världen — men
sjunger på svenska.

X, Y, Zebra!
Musikgruppen RAA:s egna sånger med ”folklik”
inspiration. De lär på ett lekfullt sätt ut roliga och bra
saker att veta om världen kring oss. Det kan även bli
några sånger som de skrev för Låt&Leklaget som de
spelade med tidigare. Sånger om allt från hur olika
djur låter och veckans dagar till alfabetet och
kamratskap.
Sångerna är skrivna av Kaj Magnusson och
innehåller många tillfällen för publiken att svara,
klappa, sjunga, härmas mm. För lågstadiet.
En workshop kan bestå av att gruppen lär ut en
ramsa med rörelser, en soldans, barnen blir en
orkester med enkla instrument, lär sig dirigentens
funktion och får spela solon och mycket mer. Ibland
kan vi arbeta med att skriva och rita musik.

Medverkande: Bert Kolker kalimba, munspel,
mandolin, sång; Kaj Magnusson gitarrer, coimbra,
bouzouki, sång; Stellan Sagvik klarinetter, flöjter,
tarrogato, keltisk harpa, domra, sång.

Musikgruppen RAA har de senaste åren varit
inblandad i olika projekt inom skapande skola både
ute i landet och i Storstockholmsregionen, där de
bor. Gruppmedlemmarna medverkade på 70-talet i
både barnradioserier och UR-program och gjorde
även en skiva för barn. I det nya seklet har RAA
startat om med en barn-cd.

Musikgruppen RAA arbetar i olika konstellationer
från duo kvintett, och de kan komma såväl före som
efter själva föreställningen och arbeta med barnen.
RAA har även gjort några CD och sångböcker som
kan användas pedagogiskt.
Att jobba vidare i klassrummet:
Skolämnen som föreställningarna kan integreras
med är musik, geografi, svenska, historia mm.
Boka med Kulanpremier inom Sthlms stad

FAKTA
Rek ålder: Lågstadiet.
Pris: Beroende på omfattning.
Teman: Musik, geografi, svenska, historia,
främmande kulturer.

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!

