Musik till vilda bin

– naturvård och ny konstmusik med Duo Gelland

Barnen skapar och berättar själva med
ljud, bild och ord. Projektet stimulerar
aktivt lyssnande, koncentration,
inlevelse, samarbete och handlingskraft.
Barnen får nycklar till sin tids
konstmusik.

Barnen möter två professionella artister som jobbar
internationellt och har mycket stor pedagogisk
kompetens och erfarenhet: ljudkonstnären /
tonsättaren Ylva Bentancor vars verk World
Disorder kan upplevas på museer i Basel, Berlin och
Weimar, och violinisten/violasten Cecilia Gelland
som trollbinder barn och vuxna världen över med sin
man i Duo Gelland.

Förberedelse:
Att lära sig om vilda bin, vilka de är, hur de lever, hur
de hjälper oss och varför vi behöver hjälpa dem, är
en bra ingång i det här projektet. Det finns fint
material om vilda bin på Naturskyddsföreningens
hemsida som man kan använda.
Göra egna musikinstrument: man får gärna samla
på ting ute eller inne som gör ljud eller göra egna
instrument som sedan kan användas i workshopen.

Ylva och Cecilia kommer:
1) Barnen får lyssna på musik, däribland Ylvas
musik, som Cecilia spelar på violan. Barnen berättar
om vad de hör och målar en minnesbild av musiken.
Bilderna blir till nya ljud, uttryck och rörelser.
2) Nu, med skärpta öron, går alla ut för att lyssna
och prata om de vilda bina. Kanske får man syn på
dem, det beror på vädret och årstiden. Tillsammans
med Ylva och Cecilia spelar barnen in ljud i deras
miljö.
3) Det är dags att skapa Musik till vilda bin. Vad ska
den berätta och hur? Barnen får lyssna på ljuden de
spelat in. Det finns också instrument att spela själva
och de egna rösterna, och violan förstås.
4) Nu är musiken färdig att live-improviseras.
Barnen, Ylva och Cecilia spelar in Musik till vilda bin
tillsammans.
Uppföljning:
Man kan lära sig mer om ekosystemet och de vilda
bina och hur klimat, utsläpp och människor påverkar
och vad som görs för att förbättra läget. Man kan
också göra en video av Musik till vilda bin med egna
bilder och texter. Här kan äldre barn skriva på
engelska för större internationell tillgänglighet. Man
får lära sig om hur media används, för att sprida
videon. Ylva och Cecilia hjälper gärna till med det.
FAKTA
Rek ålder: förskola, F – 6, särskolan
Längd: enl ök, minst två lekt, gärna halvdag eller
heldag. Bäst är om det kan delas på två tillfällen.
Pris: enl. ök, beroende på arrangemangets art
Teman: projektet anknyter till läroplanen i musik
och biologi, konst, svenska och mediekunskap, och
för de äldre barnen även engelska.

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!

