Virvel & Vinda
— ett snurrigt musikäventyr för hela förskolan
Välkommen till vår trädgård. Solen skiner,
fåglarna kvittrar å vinden...känner ni någon vind?
Tillsammans lockar vi fram vinden och sätter
snurr på tillvaron.

och kreativa tips. Allt lämpar sig väl inom ramen för
skapande skola och skapande förskola.
I musik och rörelse skapar de härliga möten och
upplevelser för alla sinnen, som väcker självkänslan
och det musiska sinnet till liv. Med energi, stämsång
och känsla för musikäventyret väcker de frågor och
förundran hos både barn och vuxna - ingen lämnas
oberörd.
Ensemble Yria består av Cecilia Eurenius, Britta
Forslund, Sara Ohlzon, Karin Westberg och
Madeleine Wittmark, alla verksamma musiker,
skådespelare och musiklärare med rytmikmetoden
som gemensam grund.
Fortbildning i rytmikmetodik
Med sång, rytm och rörelse ser, hör och berör vi
varandra. En inspirerande fortbildning som vänder
sig till pedagoger och lärare som vill ha nya konkreta
rytmikmetodiska tips och verktyg till sitt musikarbete
med barngrupp. Med fokus på rörelsens och
musikens pedagogiska roll skapar vi tillsammans
förutsättningar för en levande musikalisk miljö på
förskolan och särskolan i ett längre perspektiv.

Virvel och Vinda kommer inkånkande med sin tvätt
och sina instrument på förskolan. De slår upp sin
torkvinda mitt i rummet, inomhus! Men här finns väl
ingen vind? Med hjälp av fantasi, musik och lite blåst
får vi snurr på tillvaron och virvlar fram mellan olika
platser, känslor och tokiga upptåg. Vännerna Virvel
& Vinda bjuder på nyskrivna sånger, sinnrika upplevelser och massa interaktivitet som stimulerar den
språkliga och motoriska utvecklingen. Virvla med!
Ensemble Yria
Grammisnominerade Ensemble Yria erbjuder ett
flertal interaktiva musikteaterföreställningar, visuella
konserter och rytmikworkshops på olika teman samt
tillhörande musikböcker fulla med nyskriven musik

FAKTA
Målgrupp: Barn 1-5 år och särskola.
Medverkande: Två artister ur Ensemble Yria
Publikantal: 40 barn + medföljande vuxna
Speltid: 40 min
Lokal: lekhall på förskolan/aula/samlingssal
Spelyta/Fri takhöjd: 4x4m / 2,5 m + plats för publik
att sitta och delta i rörelse
Byggtid/rivtid: 75/45 min
Pris i Sthlms län: 10 000kr 1-2 fst samma dag/plats
Pris vid turné: 12 000kr 1-2 fst samma dag/plats.
Reseersättning: Tillkommer enl. överenskommelse
Subvention söks via Kulan inom Stockholm
stad.
Kontakt & Info:
info@ensembleyria.se
www.ensembleyria.se

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!

