Exempel på Skapande Skolaupplägg med Green Soul
Konsert med hela bandet och låtskrivarworkshop
Vi kan spela konsert för 300 elever eller fler om det finns
lokal till det, men det förutsätter att det finns en rejäl
ljudanläggning. Musikerförbundets minimigage för ett
uppträdande är 3000 kr/person på faktura, så för ett
tiomannaband så blir det 30 000 kr. För dubbla konserter på en dag, 45 000 kr.
Till det tillkommer kostnad för ljudtekniker och teknik. Det brukar vara enklast att arrangören
kollar med vilken lokal ljudteknikfirma de nu brukar anlita, och ber dem lämna en offert på en rigg
för ett tiomannaband enligt följande specifikationer:
• fyra sångare
• elbas
• Tre blåsare (två sax, en trumpet)
• Elgitarr
• Trumset
• 6 monitorer på 6 olika system
Resor för 10 personer tillkommer. Med tanke på vårt miljötema så reser vi helst, om det inte är nära
Malmö där vi utgår ifrån, med tåg/buss. Kolla då också med ljudteknikfirma vad det kostar att de
tillhandahåller backline (trumset, basförstärkare och elgitarrförstärkare). Det kan vi visserligen ha
med oss, men det gör å andra sidan resekostnaderna dyrare och mindre miljövänliga.
Boende: är det för långt att åka tur och retur till Malmö samma dag, så man får räkna med i varje
fall en övernattning för 10 pers, helst i enkelrum om möjligt.
Medverkan av eleverna i konserten. Vi ser gärna att till exempel musikläraren på skolan lär
eleverna att sjunga med i vissa refränger innan vi kommer. (Noter finns). Därutöver är det roligt om
några elever kan sköta mellansnacken mellan låtarna. (Finns förinspelade så man kan träna och lära
sig dem utantill). Detta behöver de då träna på tillsammans med bandet på ett genrep innan
konserten.
Låtskrivarworkshop-del. Två musiker från Green Soul träffar först klassen 90 min på morgonen.
Då spånar vi tillsammans fram utgångspunkterna för en ny låt med miljötema: vad den skall handla
om, vad det skall vara för stuk på den, lite ord och fraser som skall vara med i texten. Sedan får
musikerna ett par timmar på sig att göra färdigt låten. Och sedan på eftermiddagen så träffar de
klassen igen 60 min då de presenterar låten, lär dem att vara med och sjunga på någon del av den,
och spelar in den på film.
Pris: 10 000 på faktura för två musiker. Så med detta upplägg kan man hinna med en klass per dag.
Hur resekostnaden och boendekostnaden för workshopdelen blir beror ju på om den sker i
anslutning till konserten eller ej.

Musikvideoprojekt
En musiker och en filmpedagog kommer till klassen och gör under en heldag en musikvideo till
någon av låtarna på vår skiva. Inför detta får eleverna välja en av våra låtar, och börja spåna idéer
på hur videon skulle kunna se ut. Förmiddag: prat ca 1 h om olika filmknep för hur man gör en bra
musikvideo, inspelning av videomaterial. Eftermiddag: påbörjan av klippning i klassrummet.
Därefter klipper filmpedagogen färdigt filmen och skickar den till klassen, och den läggs också upp
på Green Souls sociala medier. Kostnad: 12 000 per klass inkl för- och efterarbete för
filmpedagogen.
www.greensoulmusic.se
https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/kulturaktorsbiblioteket/greensoul/green-soul/
Även andra upplägg är tänkbara – vi är öppna för det mesta!

