	
  

Det hemliga rummet
— en introduktion till klassisk kammarmusik
Ta chansen att få möta två riktiga proffsmusiker
på nära håll i en konsertupplevelse. Vid ett eller
flera tillfällen får barnen möta fantastiska Haga
Duo som på ett inspirerande och underhållande
sätt tränar barnen i att lyssna på och få
kunskaper om klassisk musik.

uppgifter för barnen. Alla barn är delaktiga i projektet
och får gestalta med egna ord, måleri samt välja
olika bilder som symboler för det de hört. Allt för att
stimulera dem till att lyssna mer aktivt på musik.
Haga Duo visar också hur enkelt noter fungerar och
tillsammans med barnen komponerar de ett eget
stycke, något som brukar vara mycket uppskattat
och ger en riktig aha-upplevelse för barnen. Ni kan
skräddarsy er egen kurs med ett eller flera besök.
Workshopen kan även genomföras på engelska.
www.hagamusikproduktion.se
Om att lyssna
Att ta till sig och lyssna på musik kräver övning som
allt annat i livet. Genom att barnen också får
beskriva med ord och i bild hur de upplever musiken
förstärks inte bara musikupplevelsen i sig utan
också deras intresse för att lyssna mer och pröva
själva.
Att jobba vidare i klassrummet
Låt barnen bl a gestalta konserten/musiken genom
att rita/måla det de hört och/eller upplevt. Fortsätt att
lyssna på musik och låt barnen beskriva vad de hör.
T.ex. är stycket glatt eller ledset?

Flöjtisten Sareidah Hildebrand och gitarristen
Joakim Lundström bildar tillsammans Haga Duo.
Två rutinerade musiker som profilerar sig genom en
stark scennärvaro och ett unikt samspel. Duon
bildades 2010 och har mött stor uppskattning av sin
publik. Med sin förkärlek för det lilla formatet bjuder
de in barnen till ett nära möte med musiken. Humor,
personlighet och hög musikalisk nivå gör att duon
tillsammans med sin publik skapar en stark
konsertupplevelse. Tonsättaren Fredrik Holms verk
har en härlig förmåga att engagera och inspirera.
Han har bl a skrivit musik och producerat en rad
uppmärksammade barn-föreställningar i England.

FAKTA
Rek ålder: 5 - 10 år
Längd: 40 min
Bygg/Rivtid: 10 min
Scenyta: 2 x 2 m
Publik: 20-40 barn
Pris: enl ök

Föreställning och workshop i ett
Klassisk musik är grunden för vår tids västerländska
musik. Om man tränar på att lyssna och förstå den
får man också nycklarna till all annan musik.
Haga Duo kommer till er förskola/skola och spelar
en konsert samt gör olika övningar med konkreta

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!

	
  

	
  

