Längre än längst
— ett färgsprakande rymdspektakel
Hur många stjärnor finns det?
Vad är en evighet?
Finns det oändligt med platser?

“Fantastiskt bra program. Lekfullt och roligt. Mycket
pedagogiskt. Omväxlande! Ni skapar en väldigt bra
kontakt med barnen.” Åke Casperson, musiklärare
Rinkabyholmsskolan
Ensemble Yria arbetar sedan 2008 med turnerande
konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn runt
om i Sverige och består av skådespelare, musiker och
musiklärare med rytmikprofil. De har gett ut flera
musikböcker och skivor med en förhoppning att inspirera
och hjälpa vuxna, 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.
info@ensembleyria.se
www.ensembleyria.se
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Längre än Längst framförs av fyra medlemmar ur
Ensemble Yria, som i sin helhet består av Cecilia
Eurenius Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin
Westberg, Madeleine Wittmark, och Emil
Westberg.
Om föreställningen
Med utgångspunkt i barns frågor om rymden spinner
denna musikaliska fantasi med sånger, rytm och rörelse
ett äventyr som sträcker sig ända in i oändligheten. I en
sammanflätning av astronomi och poesi skapas en
interaktiv föreställning där stora frågor och många sinnen
berörs.
Workshop: Med musik. I musik. Genom rörelse
Ensemble Yria fokuserar på rörelsens och musikens
pedagogiska roll. De lyssnar, upplever, skapar, gestaltar
och reflekterar tillsammans! De involverar många sinnen i
inlärningsprocessen för att nå fram till alla olika individer
oavsett förutsättning.
Pressröster i urval:
"I Längta hem sjunger ensemblen så vackert att jag
nästan tappar andan... Arrangemangen är intelligenta,
svängiga och behagligt sparsmakade" Rytmikforum.
"Helhetsintrycket är väldigt positivt, och jag tycker det är
spännande med ett gränsöverskridande projekt där musik,
rytmik och astronomi blandas på ett så genomtänkt sätt".
Populär Astronomi

Att jobba vidare i klassrummet:
Föreställningen ingår i ett rytmikpedagogiskt
helhetskoncept bestående av: musikteaterföreställning,
workshop och en musikbok "Längre än Längst" med CDskiva (grammisnominerad 2009). Materialet kan med
musikaliska förtecken användas i ämnesintegrerat temaarbete om rymden och lämpar sig väl inom ramen för
skapande skola.
FAKTA
Målgrupp: F-3, särskola samt familjeföreställning
Pris: 2 förest. samma dag/plats 16 000 kr.
Reskostnad tillkommer enl. överenskommelse
Teman: Musik, rytmik, rymden.
Publikantal: max 80 ( el. enl. överenskommelse)
Speltid: ca 45 min
Spelyta/takhöjd: 6x8m / 3 m höjd
Lokal: Scen/aula/gymnastiksal med sluttande publikplats.
Ljus: Använder gärna befintligt ljus i lokalen som
motsvarar våra krav. I annat fall hyrs ljus in - kostnad
tillkommer.
El-krav: 3-fas 16 ampere
Mörkläggning: Total mörkläggning
Pedagogiskt material: Längre än Längst (bok & skiva)
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!

