Imse Vimse Mozart
Imse VimseMozart är en lekfull introduktion
till opera i allmänhet och till Mozarts
tonspråk i synnerhet. Det är svårt att veta
exakt hur Mozart var som person, men allt
tyder på att han hade mycket av sitt
barnasinne kvar även i vuxen ålder. Därför
tycker Operaimprovisatörerna att det är
roligt att barnen får möta just Mozart,
inspireras av hans musik och själva
uppleva opera på ett lekfullt sätt.

Föreställningen
Barnen får träffa Mozart som just har vaknat efter en
djup sömn, utmattad efter att ha varit på turné med
sina vänner i 250 år! Han blir förtjust över att se barn
i så moderna kläder och börjar tillsammans med
sina kamrater att spela upp minnen från sina
operaturnéer och sin debut vid hovet, när han var 6
år gammal. Barnen bjuds på smakprov ur Mozarts
tidiga kompositioner och ensemblen framför även
korta delar ur några av Mozarts operor –
Trollflöjten och Don Giovanni. Efter en stund vill
Mozart inte bara spela sådant han skrev för flera
hundra år sedan utan han vill skapa nytt,
tillsammans med kamraterna och publiken. Självklart
behöver han inspiration från barnen som får vara
med och hitta på material till helt nya arior och
operascener som skapas i nuet.
Sedan starten har Operaimprovisatörerna gjort 15
egna produktioner, ett stort antal turnéer över hela
landet samt medverkat i en rad olika sammanhang.
Några samarbetspartners genom åren är:
Stockholms Stadsteater, Malmö Opera, Göteborgsoperan, Norrlandsoperan, Folkoperan, Scenkonst
Sörmland, Vadstena-akademien och Lunds
Humorfestival.
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Operaimprovisatörerna bildades 2007 och är en av
få grupper i världen som sysslar med improviserad
opera på professionell nivå.
Operaimprovisatörerna är: Alexandra Orrgård
Solén, Sara Wilén, Linus Flogell, Samuel Jarrick,
Mette af Klint, Maria Olofson, David Hornwall,
Fredrik af Klint
Manus och regi (skriven introduktion): Fredrik af
Klint

Att jobba vidare i klassrummet:
FAKTA
Antal medverkande: 4
Rek ålder: 3–9 år
Speltid: 30–40 min beroende på åldersgrupp.
Publik: 150 barn + lärare
Lokal/Scenyta: 5 x 3 m. Gärna något större lokal
med scen: aula, teater el gymnastiksal.
Teknikkrav: 2* 10A eluttag
Mörkläggning: Önskvärt men ej nödvändigt
Bygg/Rivtid: 60/30 min
HEMSIDA (VIDEO, TEXT, MP3):
https://www.musikcentrumost.se/artist/operaimprovis
atorerna
https://www.operaimprovisatorerna.se/forestallningar
/

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!

