Musikgruppen RAA
Musikgruppen RAA har de senaste åren varit
inblandad i många projekt inom skapande skola.
Bl a i följande kommuner: Borås, Västerås,
Katrineholm, Stockholm, Järfälla, Södertälje,
Enköping, Huddinge, Vallentuna, Täby, Upplands
Väsby och Östhammar.
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Projekt för

Lågstadiet

inklusive förskola

Vi inleder med föreställningen X, Y, Xebra.
Ibland blir det enbart den och barnen kan med sin
lärare sjunga sångerna som finns på en CD/sångbok.
Men vi kan också fortsätta med en WORKSHOP
som vi har i olika varianter.
Ett upplägg kan vara att vi spelar föreställningen
för två klasser och sedan har vi workshop i varje
klass för sig. Vi har även haft glädjen att kunna
träffa en grupp flera gånger under en termin med
en avslutning i form av ett “uppspel” för släkt och
skolkamrater.
Se mer detaljer på nästa sida.
Skolämnen som konserten berör är musik, svenska,
värdegrund, matematik.
Vi har också valts ut och medverkat i
Kulturrådets pilotprojekt med Skapande
förskola.

Projekt för

Mellanstadiet
Världens musik!
Under föreställningen/konserten får eleverna
varsitt häfte med ett 20-tal instrument som vi
berättar om och spelar på under konserten.
En fördjupning kan sedan vara en stunds samtal
om vad som låtit utifrån vad dom antecknat under konserten. Vi har också modeller för klassrumsbesök före eller efter konserten och även
mer praktiskt inriktade workshops beroende på
ålder, förkunskap och intresse.
Skolämnen som berörs är förutom musik även
geografi och samhällskunskap.
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Medverkande:
Bert Kolker kalimba, munspel, mandolin, sång
Kaj Magnusson gitarrer, coimbra, bouzouki, sång
Stellan Sagvik klarine�er, flöjter, tarrogato, kel�sk harpa, domra, sång
En recensent kallade “X, Y, Zebra” för en “kunskapsföreställning”. Den handlar om djur, bokstäver, siffror och
annat som kan vara bra och kul a� veta om världen kring oss. Sångerna som även handlar om kamratskap och
veckans dagar är skrivna av Kaj Magnusson (ex Låt&Leklaget) och innehåller många �llfällen för publiken a�
svara, klappa, sjunga, härmas, mm.
En workshop kan bestå av a� vi lär ut en ramsa med rörelser, en soldans, barnen blir en orkester med enkla
instrument, lär sig dirigentens funk�on och får spela solon och mycket mer. Ibland kan vi arbeta med a� skriva
och rita musik.
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Instrument som vi har med oss är gitarrer, bouzoukis, mandolin, banjo, dragspel, fiol, munspel, flöjter, harpa, klarinetter, harmonium samt en uppsjö av olika sorters slagverk.
Det blir sånger från de flesta världsdelar och kulturer....

En sida ur häftet som eleverna får

Vi har även program där vi spelar musik från hela världen på teman som
vårlåtar, sjömanssånger, julkryddad världsmusik, etc.....

Särskola

Vi har träffat särskoleelever i olika åldrar i många kommuner.
Hej!
Tusen tack för er fina föreställning/workshop igår.
Det var mycket uppskattat såväl hos elever som personal,
ett perfekt upplägg!
Här kommer lite foton från workshopen, samtliga elever
får vara med på hemsida/internet.

Kontakt:
Kaj Magnusson
0736 37 80 20
kajmagnusson@hotmail.com
http://www.musikgruppenraa.se/
http://www.musikgruppenraa.se/skapande/index.html

