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Carolina Johansson
Producent Barn och Unga

Tel 070-654 00 32
E-post: carolina.johansson@lansmusiken.se

Upplev musiken på boumusikplay.se
Boka konserterna i formuläret på 

Barn och Ungas hemsida: 
lansmusiken.se/barn-och-unga

En ny start för alla målgrupper!
Vi kan äntligen planera för att musiken blir levande igen och att mötas i musiken är vårt främsta mål.
Med en katalog fylld av konserter, musikföreställningar och pedagogiska workshops hoppas vi att det blir anledningen 
till att barn och unga och Länsmusiken möts igen.
   En del av utbudet har funnits med sedan tidigare och får en ny chans. Det är musikakterna som det fanns önskemål 
om men som inte kunde komma ut på grund av pandemin.
   Utbudet är främst riktat till länets kommuner, skolor, bibliotek, föreningar och arrangörer. Priset som är angivet är 
subventionerat och exklusive moms.    
Priset för offentliga bokningar kan variera beroende på upplägg och gäller för icke vinstdrivande arrangörer.
Ni bokar via Länsmusikens hemsida och utbudet för hösten 2022 bokas senast den 31 maj. För våren 2023 senast 
den 15 november 2022. Har ni frågor eller funderingar på samarbetsprojekt är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Vi hoppas på en ny start tillsammans med er!
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Mozart för bebisar  
Camerata Nordica

Medverkande: Kvartett ur Camerata 
Nordica

Speltid: 30 minuter

Målgrupp: < 18 mån, med medföljan-
de vuxen 

Publikantal: Max 30 per. (inkl. vuxna)

Spelyta: 4 x 4 m, ca 1,5 kvm öppen 
publikyta per pers. och plats för barn-
vagnar

Lokal: Bibliotek, bvc, öppen förskola 
m.m.

Bygg- / Rivtid: 60 / 60 minuter

Teknik: Tillgång till el

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 3 500 kr. för en konsert och 
5 000 kr. för två konserter samma dag 

Mozart för bebisar har skapats för att barn 
redan från mycket ung ålder ska få ta del av 
musik i en mycket avslappnad miljö. Många 
studier har försökt att visa på fördelarna 
med att låta barn lyssna på Mozart. Oavsett 
om du tror på dem eller inte, kan vi säga av 
erfarenhet att bebisar definitivt reagerar på 
musik i den här åldern. Camerata Nordicas 
babykonsert skapar en avslappnad, inter-
aktiv och engagerande miljö där barn och 
deras familjer kan uppleva och njuta av 
klassisk musik.
   Barn är välkomna att lyssna, utforska, upp-
täcka, krypa, sjunga och dansa av hjärtans 
lust medan föräldrar, mor- och farföräldrar 
eller vårdnadshavare kan luta sig tillbaka, 
koppla av och njuta av konserten. Kom och 
njut av Mozarts bästa musik för kvartett. 
   Allt i en avkopplande och mycket informell 
atmosfär skapad för att låta spädbarn (och 
vuxna!) dansa och vara med.

0–18 månader
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Världens vaggvisor  
Åsa Håkansson och Roberto Amerise

Medverkande: Åsa Håkansson, sång, 
fiol och andra instrument. Roberto 
Amerise, gitarr, sång och andra instru-
ment.

Speltid: 30–45 minuter

Målgrupp: Bebis t o m. 1 år, med en 
medföljande vuxen 

Publikantal: Max 15 barn och 15 
vuxna

Spelyta: 3 x 3 m

Lokal: Bibliotek, bvc, öppen förskola 
m.m. Inomhus där man kan skapa ett 
ostört rum

Bygg- / Rivtid: 50 / 30 minuter

Teknik: Tillgång till el

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 6 000 kr. för en konsert och 
7 000 kr. för två konserter 

I detta varma, mångskiftande och musikaliskt 
fascinerande program får bebisar tillsammans 
med sin vuxne, höra och delta i vaggvisor 
från hela världen, på både originalspråk och 
svenska.      
   Musiken ger lugn och trygghet, någon 
kanske somnar, men för den pigga finns det 
spännande instrument att spela på om man 
kan greppa.  Via textmaterial och Spotify får 
de vuxna med sig en ny sångskatt hem att 
ösa ur.

”Åsa Håkansson: - Jag föddes och växte upp 
i skogarna utanför Oskarshamn, och spelade 
i Musikskolans ungdomsorkester och Orkes-
terföreningen, innan jag hamnade i Växjö och 
så småningom i Malmö för min musikerut-
bildning. Det är oerhört härligt att få komma 
tillbaka och spela i sin barndoms välkända 
kvarter.”

Världens vaggvisor är framtagen i 
samarbete med Musik i Syd.

0–18 månader
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2–6 år

Under ett rabarberblad
Sånger om hönor, humlor och skator som bråkar  

Medverkande: Anja Bigrell och 
Marcus Holmberg

Speltid: 35 minuter

Målgrupp: 2–6 år

Publikantal: Max 150 

Spelyta: 3 x 3 m

Lokal: Lämplig för akustisk musik

Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter

Teknik: Tillgång till el

Spelperiod: Enl. ök.

Pris: 1 konsert 6 000 kr. 
2 konserter 8 000 kr. per dag

En medryckande och innerlig konsert som 
bjuder in till både eftertanke och skratt, ba-
serad på Lena Sjöbergs poesibok för barn.
   Författaren och illustratören Lena Sjöberg 
som skrivit poesiboken Under ett rabarber-
blad har en unik förmåga att fånga barnets 
perspektiv i sina dikter utan att det på 
något sätt blir barnsligt.       
Samma ingång har sångerskan, låtskrivare 
och artisten Anja Bigrell till musiken och 
mötet med barnen. Att med humor och 
samtidigt på största allvar förmedla de 
vackra och vemodiga dikterna om förlust 
och livslust. I mötet mellan Lenas ord och 
Anjas sång uppstår magi för lyssnare i alla 
åldrar.
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F–åk3

Julen kommer till Mumindalen
Musikberättelse framförd av musiker ur  
Camerata Nordica och en berättare  

Medverkande: Ensemble ur Camerata    
Nordica samt en berättare

Målgrupp: F–åk 3

Publikantal: Enligt ök.

Scen: Klassrum, musikrum, aula eller 
skollokal lagom för enskild klass

Spelyta: 4 x 3 m.

Spelperiod: Hösten 2023

Bygg- / Rivtid: 30 / 15 minuter

Pris: 4 500 kr. / förest.

Musikberättelsen är baserad på Tove Jans-
sons novell Granen. Följ med Mumintrollen 
när de väcks ur sin långa vintersömn till ett 
jäktat Mumindalen. Något som kallas Julen 
ska tydligen komma redan samma kväll! 
Och den mystiska Julen verkar inte vara trev-
lig alls – åtminstone om man ska döma av 
hur stressande alla deras vänner är inför dess 
ankomst. Mat ska lagas, granar införskaffas 
och klappar inhandlas. De enda som inte 
jäktar är de fattiga och frusna små knytten. 
De längtar bara efter att få vara tillsammans 
och titta på de vackra ljusen. Kanske Mumin-
familjen kan lära sig något av dem?
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3–5 år

Rösträtt - sång på förskolan  

Medverkande: Kristina Ruhnström 
eller Mats Genfors

Speltid: Cirka 25 minuter

Målgrupp: 3–5 år

Publikantal: Max 15 barn

Spelyta: 3 x 2 m

Lokal: Mindre lokal 

Bygg- / Rivtid: 30 / 30 minuter

Teknik: Ström/uttag som kan kopplas 
till medhavt digitalpiano 

Spelperiod: Fortlöpande

Pris: 3 500 kr. för max 2 workshop

 

Vill ni veta något konstigt, frågar Kristina? Under 
min säng därhemma, där bor tre stycken Knäpp-
gökar. Har ni sett en riktig knäppgök någon 
gång?  Nä, jag tänkte väl det, det hade inte jag 
heller innan jag märkte att de här tre galningarna 
hade flyttat in. De är väldigt olika varandra, men 
allihop älskar att sjunga. Är du en sån som vill 
sjunga högt och starkt? Eller kanske sjunger du 
helst när du är själv? Kanske är du lite blyg och 
tycker mest om att lyssna när andra sjunger?  Alla 
är olika - men olika är bra!”

Mats tar oss med på ett äventyr där hans vän, 
eldflugan Eldviras upplevelser, skapar den mu-
siklek som ska inspirera till en fortsatt lust att 
använda sången i vardagen med nya som bekan-
ta visor, anpassade efter barnens förutsättningar i 
samklang med röstättsprojektet.
   Genom sina många år som skådespelare och 
musikpedagog för barn erbjuder Mats upplevel-
ser av musik genom dramatik, överraskningar och 
det interaktiva berättandet.

Röstcoacher Kristina Ruhnström och Mats Genfors

Se vår programserie 
på Boumusikplay.se
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Sagan om den lillla farbrorn 

3–7 år

Medverkande: Dan Larsson (klarinett), 
Niklas Fransson (dans och koreografi), 
Matilda Larsson (dans och koreografi)

Speltid: Cirka 35 minuter

Målgrupp: 5–9 år

Publikantal: 60

Spelyta: 7 x 7 m

Lokal: Ej betong eller stengolv. Föreställ-
ningen spelas med fördel i gymnastiksal 
eller annan stor samlingssal.

Bygg- / Rivtid: 120 / 60 minuter

Teknik: 16 A (trefas)

Spelperiod: Hösten 2022– Våren 2023

Pris: 8 000 kr. för en föreställning. 
Två föreställningar 10 000 kr.

Vintern är isande kall. Den lilla farbrorn 
känner sig ensammast i världen. Åh vad 
gärna han skulle vilja ha en vän! En dag 
dyker den färgstarka Hund upp i hans liv. 
Blommorna slår ut och allt känns underbart 
bra! Men glädjen är kortlivad. En flicka 
dyker upp och vill också vara med och leka. 
Hur ska alla tre kunna samsas utan att 
någon känner sig utanför?
   En dans- och musikföreställning baserad 
på Barbro Lindgrens välkända barnbok. Om 
ensamhet, självförtroende och att kunna 
leka med mer än en person i taget.

Föreställningen I FABLERNAS VÄRLD 
med Folke Dansteater är aktuell våren 
2023. Information kommer att vara till-
gänglig på hemsidan.

En dans- och musikföreställning baserad på boken av Barbro Lindgren
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miniDiscovery

3–7 år

Medverkande:  Kvartett ur Camerata 
Nordica

Speltid: 20 minuter

Målgrupp: Fk-årskurs 6

Spelyta/Lokal: Klassrum

Publikantal: Klassvis

Spelyta: Enligt ök.

Bygg- / Rivtid: 0 / 0 minuter

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: Från 3 500 kr.

Ett spännande möte med musikerna i 
Camerata Nordica direkt i klassrummet. I 
denna klassrumskonsert kommer en kvar-
tett direkt in i ert klassrum för ett person-
ligt möte med fyra professionella musiker 
som spelar levande musik så man känner 
vinddraget från stråken. De presenterar sig 
själva, sina instrument, Mozart, Brahms, 
Harry Potter, Starwars (nåja, musiken från 
filmerna i alla fall) och en del annat smått 
och gott.

Låt våra musiker möta era 
elever på nära håll!
1, 2, 3 klassrum eller hela skolan!

Klassrumskonserter med Camerata Nordica
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Vilken musik är den roligaste att lyssna på? 
Vilken musik får en skrika så högt en vill 
till? Vilken musik uttrycker alla starka 
känslor samtidigt? Vilken musik får en att 
springa runt och dansa precis som en vill? 
Rock såklart!
   Med “Vi älskar ROCK!” får vi lära oss 
headbanga, moshpita och sjunga med 
så högt vi kan. Ingen får sitta stilla!
Lisa och Mattias tycker att barnmusik ska 
vara något starkt och intensivt och vill föra 
vidare rockens kulturarv till en ny genera-
tion.

Vi älskar ROCK!  
Lisa och Mattias Lidehäll

Medverkande: Lisa och Mattias Lidehäll

Speltid: Cirka 30 minuter

Publikantal: Max 50

Målgrupp: 3–9 år 

Spelyta: 4 x 3 m

Lokal: Passar i de flesta lokaler där det 
finns utrymme för barnen att röra sig. 
Konsertlokaler, gymnastiksalar, lekrum etc.  

Bygg- / Rivtid: 30 / 30 minuter

Teknik: Tillgång till el

Spelperiod: Hösten 2022– Våren 2023

Pris: 6 000 kr. per dag för 2 konserter 

3–9 år

10



Astrid och Musiken  
Kristina Ruhnström, Mats Genfors och musiker ur Camerata Nordica

Medverkande: Kristina Ruhnström, 
Mats Genfors, kvintett ur Camerata 
Nordica

Speltid: 45 minuter

Målgrupp: Skol/familj/omsorg

Publikantal: Max 70 pers. skola

Spelyta: 5 x 5 m. 

Lokal: Flexibelt

Bygg- / Rivtid: 90 / 45 minuter

Teknik: Ljudanläggning kan tillkomma 
vid behov

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 15 000 kr. / offentlig
12 000 kr. / skol (max 2 konserter) 

Mats och Kristina sjunger och berättar, för 
och med publiken, om Kristinas morfars 
syster Astrid Ericsson, som sen blev Astrid 
Lindgren med hela världen. 
   Via musiken och sångerna både från 
Astrids egen barndom och från de berömda 
filmerna reser vi tillbaka i tiden och berät-
tar om Astrid som barn på gården Näs i 
Vimmerby. Och om hur arbetet, leken och 
människorna på gården kom att inspirera 
till alla älskade sagor, karaktärer och sånger 
– alla födda ut en enda människas fantasi.

5–7 år
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Peter och Vargen  
Musiker ur Camerata Nordica och Gotlandsmusiken. Berättare Urban Wedin

Medverkande: Berättare Urban Wedin, 
Camerata Nordica / Gotlandsmusiken

Speltid: 30 min. skola. 45 min. offentlig

Målgrupp: Skola / familj

Lokal: Lämplig för aukustisk musik

Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter

Teknik: Ljudanläggning kan tillkomma 
vid behov

Pris: 70 kr. / elev (skola)

Spelperiod: 26/10 Västerviks teater.
Skolkonsert 09.30 & 10.30.
27/10 Kalmar teater. Skolkonsert 09.30 
& 10.30. 28/10 Forum Oskarshamn
Skolkonsert 09.30 & 10.30

Sergej Prokofievs klassiska musiksaga Peter 
och vargen har skrämt och roat generationer 
av barn och vuxna sedan uruppförandet
1936. Prokofiev använde sig av ledmotiv,
små melodislingor, för att beskriva de olika
karaktärerna i sagan. Peter och vargen är
både Prokofievs och musikhistoriens mest
spelade verk.
Denna kammarversion är för två violiner,
viola, cello, kontrabas, klarinett, fagott, oboe,
flöjt, piano och slagverk samt en berättare.
Föreställningen är ett samarbete med
Gotlandsmusiken. Sagan har illustrerats för
Camerata Nordica av den unga konstnären
Astrid Jourdain.

KARAKTÄRERNA I SAGAN
Fiolerna = Peter. Fagott = farfar
Valthorn = vargen. Flöjt = fågeln
Oboe = ankan. Klarinett = katten
Pukor = jägarna Har klassen behov av transport, fyll i det i bokningsformuläret

6–9 år
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Lavinne och Rosas skrädderi 

Medverkande: Molly Andersson
Linnea Landström och Alice Andersson

Speltid: 30–45 minuter

Målgrupp: Förskoleklass - åk 3

Publikantal: Offentlig 150, skola 80 

Spelyta: 5 x 3 m, anpassningsbart 

Lokal: Teaterscen, biograf, aula och 
dylikt

Bygg- / Rivtid: 60 minuter

Teknik: El, 2 stolar, om möjligt en 
matta. Vid större publik (90+) 3 myg-
gor och 2 medhörningsmonitorer

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 8 000 kr. för 1 fst. 10 000 kr för 
2 fst. per dag.

I det bästa skrädderiet i Paris får vi träffa 
Rosa, hennes mamma Lavinne och alla 
deras tokiga kunder! 
   Lavinne är jätteduktig på att sy, men 
ibland glömmer hon bort att Rosa också vill 
lära sig, men man kan ju aldrig lära sig nåt 
om man aldrig får prova!
   En dag när Lavinne är ute på ett ärende 
får skrädderiet en beställning. I ett försök 
att hjälpa sin mamma tar sig Rosa an 
uppgiften att färdigställa den - men det går 
inte riktigt som hon tänkt sig …
Musik av bland annat Edith Piaf.

6–9 år
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Klassiskt för unga  
Ayla Kabaca och orkestern Camerata Nordica

Medverkande: Ayla Kabaca och orkes-
tern Camerata Nordica

Musik: Mozart, Vivaldi, Brahms, film- och 
spelmusik m.m.

Speltid: 30–50 minuter

Målgrupp: Fk–årskurs 6 
Publikantal: 400

Spelyta: 6 x 8 m.

Lokal: Lämplig för akustisk musik

Bygg- / Rivtid: 90 / 45 minuter

Teknik: Ljud 1 headset, 1 mikrofon 
(kan tillkomma vid behov)  
Spelperiod: Våren 2023

Pris: 15 000 kr. / skola. (max 2 konserter)

Ayla Kabaca vägleder den unga publiken 
när de med Camerata Nordica får uppleva 
några av musikhistoriens mest framstående 
verk sida vid sida med moderna klassiker 
från spel- och filmvärlden. Ayla guidar oss 
in i den levande musikens fascinerande 
värld och musiker ur orkestern presenterar 
instrumenten de spelar på.
   Skräckfilm, dataspel och ett helt litet 
zoo skymtar förbi i takt med Mozarts Eine 
kleine Nachtmusik.
   Till Klassiskt för unga finns ett pedago-
giskt material att ta del av så att såväl 
lärare som elever kan förbereda sig inför 
konserten.

Fk–åk 6
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9–12 år

  
Workshop med Lamine Cissokho

Medverkande: Lamine Cissokho

Speltid: Cirka 25 minuter per grupp

Målgrupp: 9–12 år

Antal: 15 elever per grupp

Lokal: I klassrum och samtliga elever 
kan medverka i båda workshopen.
Halva klassen spelar och halva klassen 
medverkar med rytmer och sång.

Bygg- / Rivtid: 15 / 15 minuter

Spelperiod: Fortlöpande

Pris: 3 500 kr för 2 klasser 
(4 workshops per dag)

Eleverna kommer att lära sig att spela 
djembe, en afrikansk trumma, under led-
ning av Lamine Cissokho.
   Tillsammans skapar vi enkla rytmer 
inspirerade av afrikanska sånger. Vi slår på 
instrumenten, vi spelar och klappar ihop 
och vi improviserar. 
   Vi har kul tillsammans och lär oss att 
kommunicera med rytmer.
   Lamine Cissokho är ättling till en familj av 
välkända musiker i Senegal vars traditioner 
går tillbaka till 1400-talet. Varje familje-
medlem bevarar deras musikaliska arv 
genom att överföra sin kunskap och sina 
musikaliska talanger till nästa generation.
   Lamine är en uppskattad musiker som 
bland annat spelar de afrikanska instru-
menten djembe och kora. Lamine bor i 
regionen och samarbetar ofta med Länsmu-
siken. 

Let’s talk djembe!
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7–11 år

Vi, Du och Jag 

En musikalisk dans- och teaterföreställning med The Hebbe Sisters

Medverkande: Emelie, Josefine & 
Maria Hebbe (sång, dans & teater) 
Ulrika Hebbe (piano)

Speltid: Enligt ök.

Målgrupp: 7–11 år

Publikantal: Max 150

Spelyta: Minst 4 x 4 m.

Lokal: Förslagsvis teater, aula etc.

Bygg- / Rivtid: 60 minuter

Teknik: Eluttag med kapacitet för två 
spotlights och en ljudanläggning

Spelperiod: Våren 2023

Pris: 8 000 kr. för max två konserter 
per dag går att boka på ytterligare en 
konsert samma dag

Alla människor är sammanlänkade till en 
stor helhet. Som ett enda stort ”vi”. Men 
samtidigt som vi har många gemensamma 
nämnare så är var och en av oss helt unika. 
Vi, du och jag. För ingen är ju precis likadan 
som DU.
   I denna föreställning tar vi upp viktiga 
teman som ensamhet, rädsla och vänskap. 
Musik varvas med teater, likväl som med 
sång, dans och rörelse i samspel med 
barnen. Kanske får ni även se lite härlig 
steppdans? 
   Möt de svängiga, värmländska systrarna 
i The Hebbe Sisters och dras med av deras 
sprudlande energi. Swing, visor, klassiskt 
och pop i egna trestämmiga arrangemang 
med målet att beröra, sprida energi och 
glädje. Tillsammans med mamma Ulrika 
Hebbe, konsertpianist, uppmuntras varje 
barn till att våga vara sig själv och att vara 
en bra kompis.
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Med ett dragspel, en viola och en flöjt och 
kanske några små bonusinstrument på 
ryggen kommer vi för att hjälpa unga att 
få upp ögonen för musikinstrument och 
för att spela musik. Vi satsar på att komma 
nära, både rent fysiskt så att instrumenten 
blir verkliga och genom musikval och tilltal 
som ungdomarna känner igen och är trygga 
med. Vi utmanar också genom att bjuda 
på andra tongångar än de vanliga och att 
låta dem delta i valen av tempo, nyans och 
musikaliskt uttryck. Vi jobbar, på ett lustfyllt 
sätt, igenom begrepp som: ackord, melodi, 
bas, rytm, klang och dynamik.
   En presentation av våra respektive instru-
ment och hur de används ger kunskap om 
de olika instrumentgrupperna stråkinstru-
ment, blåsinstrument och klaverinstrument. 
När vi lämnar eleverna har de fått nya 
kunskaper kring musik och förhoppningsvis 
blivit inspirerade till att själva musicera!

Musikalisk mersmak 

Maria Lindegren, Pär Lindqvist och Oskar Appelqvist

Medverkande: Maria Lindegren, Pär 
Lindqvist och Oskar Appelqvist

Speltid: 40 minuter

Målgrupp: 9–12 år

Publikantal: 60

Spelyta: 3 x 4 m

Lokal: Fri golvyta

Bygg- / Rivtid: 30 / 15 minuter

Teknik: El 230 V

Spelperiod: Hösten 2022 – Våren 2023

Pris: 8 000 kr. per dag för 2 konserter. 
Går att boka på ytterligare en konsert 
samma dag 

9–12 år
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12–19 år

Storstan Street Brass 

Sveriges enda moderna New Orleans-brassband

Medverkande: Leon Falk (trombon/
sång), Hannes Falk Junestav (trombon), 
Elin Andersson (trumpet), Emma Gran-
stam (trumpet), Isac Åberg (trumpet), 
Nicklas Dahlin (tenorsaxofon), Klas 
Eriksson (sousafon), Mikael Nitsche 
(virveltrumma), Ina Molin (bastrumma)

Speltid: 40–45 minuter

Målgrupp: 12–19 år

Publikantal: Obegränsat

Spelyta: Minst 2 x 4 m.

Lokal: Flexibelt (Även utomhus).

Bygg- / Rivtid: Minst 30 minuter

Teknik: Akustiskt ifall kort spelning. 
Om scen: Minimum 3 mikrofoner 

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 18 000 kr. per dag för 2 kon-
serter. Går att boka på ytterligare en 
konsert samma dag

Storstan Street Brass spelar New Orleans-in-
spirerad gatumusik med dundrande blåsriff 
som tränger rakt in i hjärtat. 
   Med influenser från funk och hip hop såväl 
som jazztraditionen har Storstan Street Brass 
utvecklat ett unikt, kraftfullt sound. Bandet 
spelar arrangemang på populärmusik av 
både internationella och svenska artister 
som exempelvis Beyoncé och Kaliffa.
   Genom åren har bandet spelat för och 
med barn och ungdomar i många olika 
sammanhang – bland annat populära 
”skolgårdsturnéer” där syftet delvis varit att 
visa upp möjligheterna med blåsinstrument 
och uppmuntra elever att söka sig till kultur-
skolan.
   Bandet erbjuder en intensiv liveshow där 
kapellmästare Leon står för sång och rap. 
Alternativet är akustiska framträdanden i 
parad-format där Leon i stället sjunger i me-
gafon, vilket gör sig bäst något kortare. Det 
finns även ett koncept för workshop med 
elever på musik-/kulturskola.18



12–19 år

Chicos Fritos - Ökenflamenco 

Trio med flamencodans, munspel och gitarr

Medverkande: Jonathan Bondesson 
på flamencogitarr och slagverk, Olle 
Pelayo Lind på munspel och gitarr och 
Josefine Chiacchiero på flamencodans

Speltid: 30–45 minuter

Målgrupp: 12–19 år

Publikantal: Max 150 personer

Spelyta: 3 x 6 meter

Lokal: Skolklassrum till scenlokal (ej 
stengolv)

Bygg- / Rivtid: 60 / 30 minuter

Teknik: Egen teknik för publik upp till 
150 person / alternativt tekniker och 
PA på plats

Spelperiod: Hösten 2022 - våren 
2023

Pris: 10 000 kr. per dag för 2 kon-
serter. Går att boka på ytterligare en 
konsert samma dag

Inspirerade av de sandiga vindarna i östra 
Andalusien spelar Chicos Fritos en bluesig 
ökenflamenco från förr i de gamla stilarna 
från Andalucía Oriental; Tarantos, zambra, 
mariana, fandangos de Almería och tangos 
de Granada. Sitt eget sound skapar de med 
munspel och flamencogitarr influerade av 
det filmiska och ödsliga uttrycket i Ennio 
Morricones musik i spaghettiwesternfilmerna.
   Jonathan Bondesson tillhör den nya gene-
rationen flamencogitarrister i Norden och är 
ensam i Sverige med en masterutbildning på 
Kungliga Musikhögskolan i flamencogitarr.
   Olle Pelayo Lind är unik med att översätta 
flamencon till munspel och är även flamen-
cogitarrist utbildad vid musikhögskolorna i 
Göteborg och Ingesund, samt i Spanien.
   Josefine Chiacchiero är masterutbildad 
scenkonstnär och har bland annat medver-
kat som flamencodansare i den internatio-
nella uppsättningen av Strindbergs Fadren 
i Miami samt i ett flertal rosade musik- och 
dansföreställningar för barn och unga. 19



Åk 8–Uppåt

Berlin Underground 

Camerata Nordica presenterar Mélodie Zhao, piano

 

Medverkande: Camerata Nordica och 
Mélodie Zhao, piano

Speltid: Cirka 45 minuter

Målgrupp: Åk. 8 - Uppåt

Publikantal: Anpassningsbart

Scen: Fri spelyta för orkestern och 
tillgång till flygel

Bygg- / Rivtid: 4 tim. / 90 minuter

Teknik:  Behov av lokal som går att 
mörklägga och kunna hänga en stor 
skärm

Spelperiod: Enligt ök.

Pris: 95 kr. per elev. Minimum 200 
elever

En konsert som består av både elektronisk 
och klassisk musik och som är inspirerad av 
Berlins Underground. I gamla krigsbunkrar, ut-
rymningstunnlar och nedlagda tunnelbanesta-
tioner, som härstammar från Berlins komplexa 
historia, finns en hemlig stad och en av Berlins 
mest fascinerade ”city tours”
   Mélodie Zhao är född 1995 och inledde 
sina pianostudier vid tre års ålder. Under de 
sex första åren studerade hon vid Central 
Conservatory of Music i Beijing. År 2004, vid 
9 års ålder, fortsatte hon studierna vid Geneva 
Conservatory. Redan som 13-årig påbörjades 
studierna för en examen i Bachelor of Arts på 
Geneva University of Music. Denna utbildning 
blev hon klar med efter ett år. 
   Hon har framträtt tillsammans med en 
lång rad framstående orkestrar och spelat 
in ett stort antal album. Mélodie har också 
en festival i Schweiz som innehåller klassiskt 
kombinerat med elektronisk musik.
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Tillsammans med Länsmusikens Barn och Unga genomför 
Camerata Nordica många projekt under året för den 
unga publiken i skolorna. I allt från skolföreställningar till 
”Skapande skola” är dessa produktioner otroligt viktiga 
för att skapa en relation mellan barnen och orkestern.

Utbudet för skolkonserter och ”Skapande skola” finns i 
Barn och Ungas utbud.

Unga Länsorkester

I SKOL AN

Skapande skola discovery

Astrid och Musiken

dis
cov
ery

Unga Länsorkestern
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Musik med omsorg
 

 

Kalmar Läns Musikstiftelse presenterar ett brett musikutbud riktat främst till 
äldreomsorgen och sjukvården. Ni som arrangerar musikunderhållning för alla 
de som själva inte kan ta sig till konsertlokaler runt om i Kalmar län kan vända 
er till oss på Länsmusiken. Vi hjälper er att få professionella artister och grupper 
till äldreboenden, träffpunkter, sjukhus och särskilda boenden. Med fokus på 
musiker yrkesverksamma i Kalmar län vill vi göra allt för att hjälpa er till den 
bästa möjliga musikunderhållningen.

Kombikonserter för flera generationer
Förutom ett utbud riktat exklusivt till våra äldre och sjuka presenterar vi även 
ett utbud som riktar sig till flera generationer. Vi har märkt att många av de 
program vi erbjuder för en yngre publik även skulle passa alldeles utmärkt för 
den äldre generationen. På samma sätt finns det en rad olika musikprogram 
som traditionellt spelas för en äldre publik som lika gärna kan locka de yngre. 
Så varför inte låta publiken få ta del av en bredare repertoar och samtidigt 
möta varandra?

I den här utbudskatalogen har vi tagit med ett antal av de produktioner som 
fungerar över generationsgränserna. På lansmusiken.se hittar ni mer informa-
tion och fler produktioner under Musik med omsorg.

Hjärtligt välkomna att höra av er till oss med frågor och förfrågningar.

Urban Wedin
Producent Musik med omsorg
Tel. 070-654 00 33 
urban.wedin@lansmusiken.se
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Astrid och Musiken - sid. 11 
Lamine Cissokho - sid.15 
Vi, Du och Jag - sid. 16
Musikalisk mersmak - sid. 17
Chicos Fritos - sid. 19

0–99 år

#fleragenerationer  
Musiken har ingen ålder! 
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Hemsidor:
www.lansmusiken.se
www.cameratanordica.com
www.talentcoach.se
www.imaginesweden.se

Klassiskt för unga med Camerata Nordica och Ayla Kabaca

 


