KAMMARMUSIK I FÖRSKOLAN
en pedagogisk konsert- och musikkurs för barn 5-8 år
Ta chansen att få möta två riktiga proffsmusiker på nära håll i en musikkurs skräddarsydd för era barn! Vid fyra
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.
Haga Duo kommer till er förskola tre gånger under kursperioden och spelar konserter samt gör olika övningar
med konkreta 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.
Vi visar också hur noter fungerar och tillsammans komponerar vi ett eget stycke, något som brukar vara
mycket uppskattat och ger en riktig aha-upplevelse för barnen.
Projektet avslutas med en spännande konsert på Musikaliska i Stockholm där barnen får möta Haga Duo i en
riktig konsertmiljö och lyssna på en helt nyskriven miniföreställning som handlar om... just det, musikens
underbara värld!
Boka via Charlotte Wihk, 0739-38 82 81, charlotte@wihk.com

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.
Läs mer på: www.hagaduo.com

Titta på YouTube

MÅLGRUPP: 5-8 år
SPELPERIOD VÅR 2015: v.11-19
PRIS: 8000:-(4ggr)
PUBLIK: 20 barn
LOKAL: Uppsökande och konsert på Musikaliska
SCENYTA PÅ FÖRSKOLAN: 2 x 2 m.
BYGG/RIVTID: 10 min.
ÖVRIGT: Ingår i Subventionerade utbudet i
Stockholm. (upp till 4000:- rabatt för fsk i Sthlm.)

www.hagamusikproduktion.se

Haga musikproduktion i samarbete med Länsmusiken Stockholm med stöd av Stockholms stad

