Spöket och hovmusikanterna
– ett mystiskt musikaliskt möte ställer frågor om tid och rum
En pojke från vår tid gör en tidsresa och hamnar i
1700- talet som ett osynligt spöke, mitt i en repetition
för prinsessans dansfest. Pojken busar med
musikerna, noter flyger och pojken blir av en slump
synlig för de kungliga hovmusikanterna när de råkar
spela och sjunga samma sång. Till slut längtar
pojken hem och med hjälp av barnen lyckas han
under buller och bång ta sig hem till vår tid.

Roman. Det blir även musik från idag som barnen
känner igen och kan sjunga med i.
WORKSHOP
Efter föreställningen fortsätter pedagogerna att
arbeta med barnen. Föreställningens handling
bygger på att musikerna övar inför prinsessans
första stora danskalas på slottet. Själva kalaset äger
dock aldrig rum. Barnen får i uppgift att rita, skriva
och fantisera fram en fortsättning på historien. “Vad
händer på festen?”. Musikerna återvänder sen och
dramatiserar tillsammans fortsättningen med barnen
som festdeltagare och skådespelare. Barnen får
också vara med och välja vilken musik som ska
spelas för att förstärka känslorna i berättelsen. På så
sätt väcks barnens nyfikenhet på hur ljud och musik
kan användas för att skapa stämning och förstärka
eller förändra betydelsen i en berättelse.
Föreställningen har spelats genom bl.a.
Länsmusiken i Stockholm, Estrad Norr samt
Scenkonst Sörmland och ensemblen uppbär stöd
från Kulturrådet.
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Medverkande: Ola Sandström – gitarr, sång My
Eklund – flöjt Lina Söderholtz Florén – violin Emeli
Jeremias – cello
FÖRESTÄLLNINGEN
Vem var egentligen Spöket? En fråga som ofta
diskuteras tillsammans med barnen efter
föreställningen, och hur kunde pojken hamna i 1700talet? Är det möjligt att resa med musik? Vad fanns
då och vad finns nu, likheter och olikheter samt finns
det saker som aldrig dör?
Musiken består främst av mästerverk från barocken,
bl a Te Deum av den franske barocktonsättaren
Charpentier, ett stycke som än idag kan höras som
intro till Eurovison Song Contest, Gubben Noak av
Bellman samt delar av Drottningholmsmusiken av
den svenska musikens fader, Johan Helmich

Arbetsmaterial
En spotify-lista finns med musiken från
föreställningen samt några frågor att reflektera kring.
Möjlighet till uppföljning finns: att hitta på Spöket
och hovmusikanterna 2 - vad händer sen?
FAKTA - konserten
Rek ålder: 3 - 7 år
Antal: max 60 barn
Längd: 35-40min
BOKNING/KONTAKT:
emeli@emelijeremias.se
WEBBPLATS
https://www.trostlosaproductions.org/spoeket-ochhovmusikanterna

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!

