
LÄNSMUSIKEN BARN & UNGA

Skapande skola

Rösträtt Sång på förskolan 
Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt sam-
arbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att 
stärka barns sång. Nationell projektsamordnare
är Unga Musik i Syd. 

Mats Genfors - Eldflugan Eldvira
Mats tar oss med på ett äventyr där hans vän, 
eldflugan Eldviras upplevelser skapar den musiklek 
som ska inspirera till en fortsatt lust att använda 
sången i vardagen.
 

Pernilla Ingvarsdotter 
- Skattkammarsånger ur den 
magiska väskan
Pernilla brinner för att lyfta fram det enkla och 
vackra i den traditionella visans väsen genom rös-
ten. Visan har ofta en text och melodi som känns 
helt naturlig, där det blir enkelt för alla att hitta sin 
egen ton och unika gestalt. 

Kristina Ruhnström - Sjung med 
Kristina och Knäppgökarna!
Workshopen med Kristina och dockorna Hasse, 
Lola och Åke riktar sig till er som vill lära er mer 
om hur man på ett enkelt och lekfullt sätt kan ut-
veckla och förhöja sångstunderna på förskolan. 
Alla låter olika är olika - men olika är bra!

Fakta:
Speltid: Cirka 25 minuter
Målgrupp: 3-5 år
Publikantal: Max 15 barn
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Mindre lokal
(ej genomgångsrum)

Bygg-/rivtid: 30/30 min
Teknik: Tillgång till el
Spelperiod: Fortlöpande
Pris: 3 500 kr. för max 2 
workshop
Välj en av våra röstcoacher 
eller överlämna valet åt oss!

Boka in Länsmusikens utbudsdag 23 mars 2023! 
Se mer på Barn & Ungas playkanal boumusikplay.se (QR-kod) 
och Länsmusikens hemsida www.lansmusiken.se

Skapande skola möjliggörs genom statsbidrag som bidrar till att kulturella och konstnärliga uttryck integre-
ras i skolan. Genom Länsmusikens utbud för Skapande skola får elever möta professionella musikaktörer 
som hjälper eleverna att uttrycka sig i ord, sång och musik. Tillsammans upptäcks och utforskas vad viljan 
att lära sig något nytt innebär och som bidrar till ett öppet sinne för vad omgivningen erbjuder. 
Det är viktiga egenskaper i ett barns utveckling.



Dikta med Oss! 
Dikta med oss är en föreställning där du får pröva på att skriva dikter tillsam-
mans med en poet och två musiker. Vi vill inspirera dig till att låta orden och 
musiken bli vänner med varandra. För oss är en dikt en vacker bild av ord som 
kan ge dig en känsla och musik är känslor och rytm inbakade i toner. Vi ser 
fram emot att få höra dina dikter.
Du får lyssna på två musikstycken. Välj ett av musikstyckena och lyssna 
på det flera gånger. Vilka bilder ser du framför dig? Vilka känslor får du 
av musiken ? Vilka ord tänker du på?
Skriv ner dina tankar och försök skriva en dikt som du tycker passar 
till musiken. När vi ses nästa gång vill vi gärna att du läser upp din dikt för 
oss, eller om du vill kan vi läsa den. Vi kommer också försöka gissa vilket 
musikstycke du valde till din dikt.

Fakta: 
Författare: Marie Strömberg
Musiker: Annika Thunberg och 
Torbjörn Westman
Målgrupp: Årskurs 3-5
Lokal: Klassrum
Speltid: 40 minuter per workshop två besök 
Pris: 300 kr. per elev

Carolina Johansson
Producent Barn och Unga.Tel 070-654 00 32
E-post: carolina.johansson@lansmusiken.se

Camerata Nordica
Moment 1: Genom DISCOVERY Light får eleverna 
en konsert med Camerata Nordica där musikerna 
presenterar stråkinstrument och musik.  
Målsättningen är att skapa ett personligt möte 
där eleverna får upptäcka musiken och dess 
instrument.
Moment 2: Workshop där eleverna få möta våra 
musiker och pedagoger och prova på att spela 
violin, viola och cello. 
Pris: 250 kr. per elev

Utförlig information finns på 
www.cameratanordica.com

DISCOVERY 
Light


