Nära dig
— konsert för bebisar och deras anhöriga
Nära dig är en konsert för bebisar och deras
anhöriga – i stort och litet format.

På biblioteket eller Öppna förskolan – litet format
Nära dig spelas även för en mindre publik om 15-20 barn
(beroende på lokal). 2-3 musiker ur Ensemble Yria
kommer t.ex. till biblioteket eller öppna förskolan. Publiken
sitter i ring på färglada filtar, mitt bland instrument och
musiker och får vara med och sjunga och dansa, med
sjalar, bubblor och levande instrument!
Om Ensemble Yria
Grammisnominerade Ensemble Yria bjuder på upplevelser
för många sinnen och varvar rytm, rörelse och nyskrivna
sånger som stimulerar språk-, motorisk utveckling och
fantasi. Deras energi, stämsång och känsla för
musikäventyret genomsyrar samtliga produktioner.
Sedan 2008 arbetar Ensemble Yria med turnerande
konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn runt
om i Sverige. De är utbildade musiker och musiklärare
med rytmikprofil och har gett ut flera pedagogiska
musikböcker och skivor med en förhoppning att inspirera
och hjälpa pedagoger, som jobbar med barn, att skapa en
lustfylld och levande musikalisk miljö, där barnet kan växa
och utvecklas till att bli en tänkande, kännande och kreativ
person.

På scenen - stort format
Var nära ditt barn mitt i musiken! 30 minuter musikglädje
för både kropp och själ i en tillåtande, lekfull och vacker
klangvärld – för stora som små. Publiken får uppleva en
konsert med nyskrivna barnvisor som stimulerar många
sinnen och stärker anknytningen mellan barn och vuxen.
På scen finns fyra musiker/dansare med en docka. De
leder publiken i sång och rörelse, t.ex. vagga, lyfta,
stimulera händer och fötter, hålla för ögon i en tittutlek eller
massera.
Fokus under konsertupplevelsen ligger på musiken, den
anhöriga och barnet. Konserten framförs av tre
medlemmar ur Ensemble Yria som alla är sångare och
dansare, samt en klassisk slagverkare.
Med orkester
Den stora versionen av Nära dig finns också arrangerad
för en mindre kammarorkester. Ensemble Yria är då också
med och spelar på scenen. Arrangemangen är skrivna av
Simon Shierup och har framförts tillsammans med
svenska kammarorkestern i Örebro.

info@ensembleyria.se
www.ensembleyria.se
FAKTA – STORT FORMAT
Målgrupp: spädbarn och deras anhöriga
Max publik: Beroende på lokalen
Speltid: ca 30 min
Lokal: Konsertsal/samlingssal med scen 8x8m. Gärna
foajé med plats för barnvagnar
Mörkläggning: Ja!
Teknik: Ljud/ljus enligt överenskommelse
Byggtid/rivtid: 120 min/60 min
Pris: 16.000kr exkl. teknik
FAKTA – LITET FORMAT
Max publik: Beroende på lokalen (Passar 15-20 barn +
deras vuxna)
Speltid: ca. 40 min
Lokal: Fri golvyta där publik och musiker med instrument
får plats.
Mörkläggning: Nej
Teknik: 230 V
Byggtid/rivtid: 60 min/30 min
Pris: 9000 kr för 2 konserter samma dag och spelplats.
Det går att söka subvention genom Kulan.

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!

