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https://unicef.se/barnkonventionen

3

Ålder
3-5 år

Det var en gång en
sång

En musikföreställning i vått och torrt.

J

a, vad simmar hon till? Till havs? Eller simmar hon ner till
toppensnäckorna Sjapp och Klack på botten? Fylld av gungande rytmer och kluckande skratt tar Fröken Sill oss med på ett
plaskande äventyr. Välkända sånger blandas med dem som man
inte riktigt visste fanns, men trots det kunde sjunga med i.
Cilla Klein är Fröken Sill och hon kan sannerligen få barn att
sjunga och vifta på fenorna. Plopp!

arför är det bra att vara kort och varför är det bra att vara
lång?

Hur gick det till när Kung Rosengnäll blev glad igen och hur ska
lilla Karin våga åka i den stora rutschkanan?

!

Målgrupp: 3-5 år
Max publik: 50
Speltid: 30 min
Spelyta: 4 x 4 m

Lokal: Fri golvyta.
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 45/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

ill magiska toner på instrumenten tampura, harmonium och
tablas tar Shanti och Shakri med alla barn på en spännande
resa till Indien! Där får de möta djuren och naturen som har lärt dem
yoga; kobran som tjusas av flöjten, de skrattande, trummande
aporna, lejonet som ryter och grodan som hoppar. De får ”klättra”
högt upp i träden för att komma närmare solen och känna vinden.
Avslutningsvis blir det vila vid Gangesfloden. Shanti och Shakri
guidar på detta lekfulla sätt barnen genom dynamiska yogarörelser
varvat med sång, musik och avslappning. Sat Nam!
Pedagogiskt material MusikA musikapp som finns på iTunes.
Gratis nedladdning.

FAKTA

Pedagogiskt material i APP - Ulrikas smålåtar
Tips: Spela appen genom projektor upp på väggen, koppla ljudet
till högtalare och låt alla sjunga och dansa med direkt!

4

Ålder
6-9 år

T

Det är Ulrika som har skrivit text/musik/rörelser, alla delar lika
viktigt vilket resulterade i en APP - Ulrikas smålåtar. Med Ulrikas
smålåtar vill hon inspirera till mer sång och lek i vardagen.
En härlig sångstund där alla är med och någon ny liten låt kanske
fastnar och hittar fram på vägen hem. Kom och var med, STORA
och SMÅ!

www.youtube.com/watch?v=OB7iJCF_i8o

Ålder
3-5 år

Ett yogaäventyr där barnen på ett lekfullt sätt får landa i sin kropp.

äng med Ulrika och Anders på en spännande sångtur med
rörelser. Hör på Papegojan som ber om fler och fler karameller. Hoppa med Apan, gapa med Krokodilen och stampa med
Elefanten. Sjung om Gult och sjung om Blått. Ta tag om ratten på
Traktorn och kör iväg. Svävar med Älvorna och till slut flyg iväg i
en Raket!

!

Bygg-/rivtid: 90/45
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

Shanti och Shakri

H

Regihjälp: Liza Fry.

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men
ej krav.

www.musikiblekinge.se

Ålder
3-6 år

Medverkande: Ulrika Lorentzi (sång, rörelser, gitarr) Anders Juhlin
(dragspel, gitarr, sång).

Målgrupp: 3 -6 år
Max publik: 70
Speltid: 35 min
Spelyta: 4 x 3 m

Målgrupp: 3-6 år
Max publik: 30-40*
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 45/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Medverkande:
Anna Elwing - sång, harmonium.
Joakim Schakonat Elfqvist: sång, tampura, tablas, djembe,
tvärflöjt, bouzuki.

FAKTA

Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

Ulrikas smålåtar

Spelar två föreställningar per dag i samma lokal.
Medverkande: Cilla Klein (sång, dragspel, tumpiano och fiol).

FAKTA

Sagor blir till sånger och sånger blir till sagor i denna musikstund
för de minsta barnen, som ju är rätt små jämfört med vuxna
människor men samtidigt ganska stora jämfört med en fjäril, till
exempel. Men en liten fjäril kan ju också vara väldigt stor om
man jämför med en myra…
Detta och mycket annat funderar vi på i ett program om stort
och smått och mittemellan, där skratt och allvar blandas med
sång och musik. Albumet ”Det var en gång en sång” finns på
Spotify.

FAKTA

V

Fröken Sill simmar till

Ålder
3-6 år

Målgrupp: 3-5/6-9 år
Max publik: 40-50
Speltid: 35-40 min
Spelyta: 6 x 5 m

Lokal: Fri golvyta
El: Nej
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/45

Bärhjälp: Ej nödvändigt.
Antal medv: 2

* Vid 30 barn, 3 grupper/förmiddag.
Vid 40 barn, 2 grupper/förmiddag.

!

itunes.apple.com/se/app/musika/id982180114?mt=8
5

Doktor Kling och Syster Violina
Doktor Kling och Syster Violina tar emot vimsiga visor och
krassliga instrument i musikkliniken.

V

Ålder
4 -8 år

arför låter saxofonen så konstigt? Hur får man tyst på
operasångerskan? Och hur tröstar man en gitarr som
sprungit rakt in i en högtalare? Vi tittar in i Doktor Klings
musikklinik och får under några sprudlande minuter möta
såväl vimsiga visor som blyga tromboner och krassliga
instrument. Doktor Kling ställer diagnos och den operationsglada Syster Violina lugnar och plåstrar om i denna nygamla
klassiker som bjuder på både ett och annat sensationellt
medicinskt ingrepp samt massor av härlig smittande musik
och underfundiga texter av Per Dunsö.

ur gör man en egen låt? Hur ska den låta och vad ska den
handla om? Vad är skillnaden på dur och moll? Den här musikföreställningen handlar om Jennifer som berättar om hennes största
intresse. Nämligen att skapa musik. Överallt hör hon rytmer, toner
och melodier som blir till låtar i hennes huvud. En bil som tutar eller
en skata som kraxar blir en låt på nolltid.

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder
6-9 år

En alla tiders musikföreställning!

Pyjamas
Dunsö Kapell & UNIT.

V

I rollerna ser vi Niklas Holtne som gjort ca 350 föreställningar av succén
”Doktor Kling & Syster Violino”. Med sig har han även skådespelarna och
musikerna Karl Ingvarsson, Victor Berg och Mia Moilanen.

Grammisnominerade cd:n ”Pyjamas” delas ut till varje klass/grupp
efter föreställningen. På vår hemsida finns pyssel och fakta både till
nytta och nöje. Där finns även nedladdningsbara noter, texter och
ackord till sångerna.

FAKTA

www.musikiblekinge.se
Målgrupp: 6-9 år
Maxpublik: 75
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 5 m

6

Lokal: Fri golvyta
El:230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 45/30

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30

Målgrupp: 6-10 år
Maxpublik: 75
Speltid: 45 min
Spelyta: 6 x 5 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

atten har så många olika ansikten – den kan vara mörk, spännande, otäck och skräckfylld. Men också vacker, vilsam, häftig
och mysig. Hur mörkt kan det bli? Finns det verkligen en gubbe i
månen? Varför är det så synd om John Blund? Och var kommer alla
drömmar ifrån, alla dessa fantastiska och oväntade drömäventyr,
som ibland känns mer verkliga än verkligheten själv? Svaren får ni
förhoppningsvis på vår musikaliska resa, från rosa skymning genom
kolsvart natt, fram till en guldgul gryning full av hopp…

Dunsö Kapell: Per Dunsö, Anna Lahmer och Niklas Holtne.
UNIT: Niclas Höglind och Kristofer Johansson.
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

Målgrupp: 6-9 år
Max publik: 80
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

Ålder
6 -10 å
r

N

art tar tiden vägen när man sover? Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren?
Och hur många straxar går det på en kvart? Detta är bara några av de stora frågor som
ni kanske får svar på i denna tidskrävande föreställning om tid, på gott och ont,
på allvar och på kul. Lika väl som att tiden kan vara inne så kan den ju ha gått ut.
Och tänk vad tiden kan gå! Den kan ju både gå fort och långsamt. Rätt och fel.
Framåt och bakåt. Den kan till och med stå still. Fast det hoppas vi såklart att
den gör i denna klockrena och efterlängtade nyuppsättning av Dunsö Kapells
klassiker med massor av härlig musik och underfundiga texter av Per Dunsö.

FAKTA

Medverkande:
Jennifer Larsson, sång/gitarr,
Sofia Janninge, slagverk/fiol/kör,
Maria Thenor, bas/kör.

Ur-kul

!

Illustration: Jennifer Larsson

FAKTA

FAKTA

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/30

H

En CD och bok med texter delas ut till varje klass.

www.musikiblekinge.se
Målgrupp: 4-8 år
Max publik: 60
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

Fia Janninge, Maria Thenor, Jennifer Larsson.

Till sin hjälp i låtskrivandet har Jennifer sina kompisar Dur och Moll.
De hjälper henne att bestämma hur musiken ska låta. Ibland blir
det bråk mellan Dur och Moll och diskussionerna går vilda på flickrummet. Vem som helst kan skriva musik tycker Jennifer. Det går
att göra musik om allt som händer i livet. Litet och stort, glatt och
ledsamt, tråkigt och spännande. Följ med in på rummet och lyssna!

Medverkande: Anna Lahmer och Per Dunsö

!

Musik från mitt rum

Ålder
6-9 år

!

www.pyjamassidan.se

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 5

7

V

D

en interaktiva musikföreställningen Allt i loopar är ett projekt där
Dan ensam möter sin publik med en looppedal, en mikrofon
och sin röst och där publiken ständigt är med i att forma föreställningens utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner och loopar.
Möjligheterna är oändliga och allt kan hända när publiken bjuds in
och påminns om livets loopar som bara går och går, dag för dag
och år efter år...

FAKTA

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30

ad händer om man tar musiken från en Disneyfilm och spelar den som
svängig gypsy jazz i supergitarristen Django Reinhardts anda?

Välkommen till ”Django meets Disney”!
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

Illustration: Ida Bergström Forsberg

Målgrupp: 9-12 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 4 m

Bärhjälp: Nej
Lokal: Fri golvyta
Antal medv: 4
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men ej krav.
Bygg-/rivtid: 60/30

Ålder
8-12 å
r

Varieté Varför De’?
Dunsö Kapell & UNIT.

Symbio

F

S

Vi lovar en blandning av högt och lågt, sött och salt, skratt
och tårar, precis som livet självt. Och givetvis musik i
massor, alldeles levande musik till ackompanjemang av –
Världens Tålmodigaste Varietéorkester.

Symbio tilldelades priset som Årets Nykomling på Folk- &
Världsmusikgalan 2016.

ramträdande med trolleri, akrobatik, utbrytarkonst och
liknande scenkonster, men utan animaliska dressyrakter... Nej, några djur lär inte dyka upp i vår musikaliska
varietéföreställning, däremot en sorgsen trollkarl, som
förbereder ett sensationellt nummer som kommer att
förändra världen. Vi träffar också den gamle kompositören,
som förtvivlat letar efter en vacker vals som han glömt bort.
Och inte minst möter vi den förvirrade primadonnan, som
nästan kan gå ner i spagat och dessutom har den häpnadsväckande förmågan att bära på sig själv!

www.varietevarforde.se
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Ålder

10 -12
å

r

Ålder

13 -19
å

r

tig in i en värld av musik och ljud som du aldrig har hört
förut och inte visste fanns. Johannes och LarsEmil är
två unga men erfarna musiker som hyllats för sitt starka
samspel, sin glödande energi och sin unika mix av modern
folkmusik med influenser från pop och rock. Musiken är berg
och dalar och ger bilder och känslor. Mellan låtarna talar
duon om musiken och livet, eleverna får bidra med egna
frågor och tankar. Symbio visar att det enda som står i vägen för vår fantasi och kreativitet är de gränser som vi själva
sätter i våra hjärnor. Nu är det dags att öppna dessa gränser
– följ med på Symbios resa!

Symbio finns även på Spotify

FAKTA

Dunsö Kapell: Per Dunsö, Anna Lahmer och Niklas Holtne.
UNIT: Niclas Höglind och Kristofer Johansson

!

r

Gitarristen Gustav Lundgren har tillsammans med Unit gläntat på dörren
till den tecknade och animerade filmens värld. De har valt ut musiken ur
några oförglömliga filmklassiker, och med Gustavs bländande gitarrspel och
råsvängigt komp från Unit (Niclas Höglind, Kristofer Johansson och Mattias
Welin) framförs musiken som glödande gypsy jazz eller Hot Club.

Medverkande: Dan Svensson.
Målgrupp: 6-12 år
Max publik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m

9 -12 å

Gustav Lundgren & Unit tolkar Disneyklassiker.

Målgrupp: 8-12 år
Maxpublik: 75
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 5m

Bygg/riv: 60/45
Lokal: Fri golvyta
Bärhjälp: Nej
El:230 V
Mörkläggning: Gärna, men Antal medv: 5
ej krav.

Medverkande: Johannes Geworkian Hellman, vevlira
LarsEmil Öjeberget, dragspel.

!

www.symbiomusic.com

FAKTA

med Dan Svensson.

Ålder

Django meets Disney

FAKTA

Allt i loopar

Ålder
6-12 å
r

Målgrupp: 10-12/13-19 år
Max publik: 100-150
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 3 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna,
men ej krav

Bygg-/rivtid: 60/20
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

9

Ålder

Sinnen och maskiner

10 -12
å

r

En liten digital resa.

Här handlar det framför allt om att känna, prova, smaka
och kanske nypa någon i näsan. Vi skapar ljudlandskap
och ljudbilder med hjälp av ny teknik som kan kopplas
ihop med i princip vad som helst. Barnen får testa att
koppla och ge ljud åt alla möjliga vardagsting som vi inte
i vanliga fall associerar med något speciellt ljud.

FAKTA

Kort efter avhoppet packade han sin väska full med
inspelningsutrustning, tog sin gitarr och flög ensam till
Los Angeles utan mer planer än var han skulle sova
den första natten.
Målgrupp: 10-12 år
Max publik: En klass
Speltid: 40 min
Spelyta: Klassrum

Lokal: Klassrum
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 90/60

Musikskapandet 4.0

Med influenser från bl.a. Paul Simon och Bob Dylan
tar John med sin publik på en resa längst den
Amerikanska västkusten, i jakten på sig själv och en
färdig soloskiva. I en intim och personlig föreställning
innehållande både prat och musik inspirerar han sina
lyssnare att följa sitt hjärtas röst och drömmar oavsett
förväntningar utifrån.

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

r

"

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men
ej ett krav.

Bygg-/rivtid: 45/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

www.travelingjohn.com

Jag är Bräkne-Hoby

Ålder

13 -19
å

Med Lars Lindquist.

r

I

FAKTA

!

Målgrupp: 10-12/13-16 år
Max publik: 60 eller i
samråd med Bitte.
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 2 m

Lokal: Klassrum eller
liknande.
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30

www.unimuserecords.com
www.emptywheelchair.com

Bärhjälp: Nej.
Antal medv: 2

Enmansföreställningen "Jag är Bräkne-Hoby" är Lars Lindquists (som mest är känd för sitt hjärteprojekt Billie the vision
& the Dancers, där han är låtskrivare och sångare till vardags)
sidoprojekt. Han har tagit emot Aftonbladets Rockbjörn, sålt
platina i både Sverige och i Spanien, blivit årets twittrare i
Blekinge, tagit emot BLT kulturpris, men det som han är mest
stolt över är när han 2016 blev utsedd till Årets Hobybo.
Det här kan sluta varsomhelst. Bokning sker på egen risk.

FAKTA

ett land, i ett Europa och i en värld där berättelserna från
de små städerna och samhällen har svårt att göra sig
hörda gör Bräkne-Hoby entré i y-front, morgonrock och solglasögon, utan att be om ursäkt för att han tar ordet. I låttexter och i mellansnack berättar han historier han varit med om
och om möten han haft med udda människor som inspirerat
honom. Han berättar också om vad en liten kille från BräkneHoby kan få vara med om - om man tror på det man gör.

I föreställningen/workshopen får eleverna förutom mig träffa och
lyssna på en ung dj, producent, musiker, skivbolagsdirektör som
berättar och visar det nya musikskapandet. Barnen/ungdomarna
får se hur vi gör musik med telefoner, paddor, syntar, gitarrer, loopar
mm. Alla appar som vi berättar om och visar får barnen med sig,
så att de direkt kan börja göra musik själva. Fokus läggs på det
egna skapandet! Vi ger en resa genom denna värld som kallas EDM
– electronic dance music. Vi berättar om artister som Avici, SHM,
Deadmau5, Armin van Buren, Rebecca och Fiona, Nervo mfl.

10

Målgrupp: 13-19 år
Max publik: 80
Speltid: 40 min
Spelyta: 2 x 3 m

10 -16
å

Utvecklingen av denna produktion fortsätter i samma i takt som
samhället omkring oss. Musikskapandet idag förändras hela
tiden och det är viktigt att vi ”vuxna” tar detta på allvar. Att lära sig
göra musik med datorer, syntar, loopar är samma utmaning som
att lära sig vilket annat instrument som helst.

Medverkande: Bitte Appelqvist och Albin Appelqvist.

!

Ålder

En föreställning som ständigt uppdateras.

Denna föreställning passar både mellan- och högstadiet. Vi gör
några små ändringar när vi spelar för de olika åldersgrupperna.
Produktionen har funnits i tre år, men ser helt annorlunda ut nu än
när den startade pga det jag sa i början - musiklivet och skapandet
förändras ständigt. Det har varit en fantastisk respons från både
elever och lärare." - Bitte Appelqvist

På resande fot med John Dunsö.
fter sju år som gitarrist i ett av Sveriges största
indiepopband Billie the Vision & the Dancers tog
John det svåraste beslutet han någonsin tagit; att
lämna gemenskapen, den ekonomiska tryggheten
och sin identitet som artist för att utforska sitt eget
låtskrivande och ge sig ut i världen.

Kan man spela på en gurka eller en ost eller vad händer
om jag kopplar min kompis näsa till en synt?

Vi kommer att ha med massor av spännande utrustning som de
unga får ”klämma” på. Hur många av er har testat en Thermin?

r

E

n liten lekfull föreställning om hur vi på otraditionella
sätt ger ljud åt saker.

Medverkande: Bitte Appelqvist.

13 -19
å

FAKTA

E

Traveling John

Ålder

Målgrupp: 13-19 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 2 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 40/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1
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Ålder

Mpho Ludidi
och UNIT

13 -19
å

r

Christina Vermandis

| Producent

						 Barn & unga

Jag koordinerar och utvecklar skolkonsertverksamheten tillsammans med länets kultursamordnare, så att alla barn mellan 3-16 år i Blekinge får uppleva 1-2 livekonserter per
år med professionella musiker enligt Blekingemodellens kulturgaranti. Under 2016 fick
ca 30 000 barn i Blekinge möta levande musik i förskolan eller skolan! Vid länets
offentliga familjekonserter administrerar jag kontrakt och fakturering. Jag sköter även
försäljning av Musik i Blekinges egna musikproduktioner till övriga Sverige.

Love, peace & Afro-Soul.

L

ove, peace and understanding är ledord
för den sydafrikanske singer-songwritern
Mpho Ludidi. Det märks inte minst i hans
texter och musik, och för alla som får tillfälle
att träffa och lyssna till honom. I en konsert
tillsammans med UNIT, Niclas Höglind och
Kristofer Johansson, kommer ni att få njuta av
Mphos fantastiska röst och helt oemotståndliga afro-soul.

Inspiration och fortbildning får jag bland annat vid producentträffar och på olika kulturutbudsdagar. I januari 2016 avlutade jag en högskolekurs i Musikjuridik med inriktning
upphovsrätt och jag är gärna behjälplig i frågor som rör detta ämne.
Jag administrerar även Musik i Blekinges amatör- och arrangörstödsbidrag.
Amatörstödet är ett ekonomiskt stöd åt amatörer inom olika musikgenrer. Något som skall stimulera till kvalitets- och
kunskapshöjning. Exempel på det kan vara musikfortbildningar och workshops.

En CD-skiva delas ut till varje grupp vid
konserttillfället.

FAKTA

Arrangörstödet är ett förlustbidrag för arrangerande föreningar. Detta stöd ska möjliggöra ett friare val mellan olika artister/
produktioner, utjämna prisskillnader och öka kvaliteten. Mer information samt blanketter finns på www.musikiblekinge.se.
Målgrupp: 13-19 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men
ej ett krav.

Bygg-/rivtid: 60/45
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

Hans ”HP” Persson

					

Så här beställer du

1 Välj den produktion ni önskar. Välj också ett reservprogram.
2 Lämna beställningen senast 8 mars 2017 till kultursamordnaren i din kommun som sammanställer och skickar önskemålen vidare till Christina Vermandis, Musik i Blekinge.

Björn Melin

Här hittar du din samordnare i Blekinge:

Bra om ni tänker på följande:

Karlskrona: Johanna Berup, Kultur- och fritidsförvaltningen

l Se till att barn, ungdomar samt personal får ta del av och
tycka till om musikutbudet.

Karlshamn: Pernilla Ekwall Liljeqvist, Kultur Karlshamn
Olofström: Anna Lundholm, Kultur och fritidsförvaltningen

Offentlig vuxen

Trots sitt, enligt honom själv, ungdomliga yttre så är HP den som varit längst anställd på
Musik i Blekinge. Detta har fört med sig att han har ett stort nätverk och stor erfarenhet
över musiklivet i Blekinge. Han är mycket noga med att påpeka det. Vi har vant oss och
håller med så blir han glad. Vi brukar hjälpas åt att hålla honom på gott humör (med
andra ord mätt) och då kan man faktiskt ha viss nytta av honom. Han jobbar mest med
vuxen/offentlig verksamhet (jazz- och visföreningar) men kan under gynnsamma förhållanden (mätt…) även ta ett tag i övriga verksamheter, t. ex. Musik Direkt. På bilden ses
han tillsammans med sin bäste vän Nelson (HP är till höger i bild).

Alla 3 -16 åringar i Blekinge omfattas av
samarbetsavtal enligt Blekingemodellen.

Ronneby: Britt-Marie Söderbom, Ronneby Kulturskola

| Producent

l Respektera de krav som gäller för varje produktion.
l Vid tre föreställningar/dag måste samma lokal användas.

Sölvesborg: Lotta Åsman, Markgatans förskola

|

Ljudtekniker & Producent
						 Musik i vården
Jag jobbar som ljudtekniker, inspelningstekniker, turnéledare och teknikansvarig och
kan hjälpa till med det mesta vad gäller PA och inspelning med tonvikt på liveframträdande. Jag håller även utbildningar inom detta område. Jag kan också bidra med råd
och tips inför konserter, samt i vissa fall var behjälplig med hårdvara.
Är också producent för konsertserier till vård- och omsorgsinrättningar.

Musik i Blekinge står för alla artistrelaterade kostnader; gager, sociala avgifter, resor, logi, produktionskostnader och teknik.
Arrangören svarar för lokal, marknadsföring, eventuella elevtransporter och bärhjälp.
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Jesper Hafström

UNIT |

| Producent

					 Offentlig vuxen

Jag arbetar som producent för offentlig vuxenproduktion, främst inom kammarmusik,
folkmusik och arrangerande körer. I samarbete med Musik i Syd, Länsmusiken Kalmar
och Kultur i Halland erbjuder Musik i Blekinge varje år en utbudskatalog för kammarmusikarrangörer, liknande den du nu håller i din hand, men med en rad ensembler och
artister från kammarmusikgenren.
Förutom detta pysslar jag med allt från affischer och layout till webb till ljudteknik.

Lina Villysson

| Musiksekreterare

Jag är Musik i Blekinges senaste tillskott och arbetar som musiksekreterare inom vuxen
offentlig- och barn & unga-verksamheten. Ibland är jag även ute på fältet och roddar,
men mestadels blir det ekonomi, avtal och statistik.
Jag är utbildad i musikproduktion samt inom projektledning och har tidigare arbetat på
bland annat Stage4you i Torsås, Melodifestivalen, talangtävling i Hollywood med mera.

Niclas Höglind gitarr & Kristofer Johansson trummor

UNIT är Musik i Blekinges egen ensemble (duo) och vi har vår musikaliska tyngdpunkt på jazz och improviserad musik.
Vårt arbetsfält är främst Blekinge, men vi figurerar i många olika sammanhang både i övriga Sverige och utanför landet.
UNIT stöttar musiklivet bland annat genom konserter, jazzjam, musikteater och undervisning i form av clinics och kurser.
Blekinge Guitar Club är ett nätverk av gitarr- och basintresserade i och utanför Blekinge. Syftet är att på egen hand
eller tillsammans med andra ordna gitarrclinics, utställningar,
föreläsningar, konserter eller att uppmärk- samma när t ex
någon känd och duktig gitarrist eller basist spelar i länet. Man
följer enkelt vad som händer genom Blekinge Guitar Clubs
facebookgrupp där den som vill kan vara med och göra inlägg.
Har du några frågor eller förslag går det också bra att kontakta
Niclas på: niclas@musikiblekinge.se.
Trum- och rytmikworkshop. Kristofer håller trumclinics/
workshops för alla åldrar, ung som gammal. Om du har frågor
eller önskemål, kontakta Kristofer på: kristofer@musikiblekinge.se.

!

Niclas

Kristofer

www.blekingeguitarclub.se
unit-mib.com

Blekinge Jazz & World 2017
Ulf ”Bitte” Appelqvist |

| 17:e året!

Rockkonsulent

Musik i tankarna?
En rockskola, festival eller musikläger? Tveka inte att höra av er till oss. Vi kan hjälpa er med det mesta och skulle vi mot förmodan inte kunna hjälpa er så vet vi garanterat någon som kan. Ni får givetvis tillgång till hela vårt kontaktnät som sträcker sig
långt utanför Blekinges gränser.

Jag som rockkonsulent kan också hjälpa er med:
l Lån av utrustning. Vi har backline (t ex gitarrförstärkare, trumset och
basförstärkare) som man kan låna till sin förening.
l Skräddarsydda arrangörsutbildningar.
l Instrumental- och ensembleundervisning.
l Ledarutbildningar samt att ta fram ledare till olika verksamheter.
l Inspirationsdagar. (Här kan det t ex handla om hur man beter sig inför publik.
Detta gäller inte bara musiker utan alla som jobbar med människor på olika sätt).
l Ekonomisk stöttning av projekt, konserter etc.
l Jag har stor erfarenhet av att vara konferencier.
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Blekinge Jazz & World 2017. För sjuttonde året i rad anordnas Blekinge
Jazz & World på Bräkne-Hoby folkhögskola mitt i Blekinge. Det är 5 dagar
av jazz, världsmusik, svensk folkmusik, ensemblespel, clinics, sång, improvisation och jam. Kursen vänder sig till dig som redan spelar eller sjunger
och vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom jazz och världsmusik.
Blekinge Jazz & World har bl a blivit en populär fortbildning för musiklärare
och pedagoger. Sommarkursen är ett samarrangemang mellan Musik i
Blekinge och Blekinge folkhögskola. Gå gärna in och läs mer om vad som
händer på www.blekingejazzandworld.se, eller
sök upp Blekinge Jazz & World på Facebook!

!

www.blekingejazzandworld.se
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Musik Direkt

| Sveriges största musiktävling för ungdomar

Erik Grönwall, Sabaton, Amanda Jenssen
och Abalone Dots gjorde det. The Cardigans
Laleh, José González och Karlshamnssonen
Johan "Shellback" Schuster gjorde det också!
De har alla varit med i Sveriges största tävling för
unga musiker – Musik Direkt!

Hur kan scenkonstnärer, arrangörer och pedagoger använda dessa nya
verktyg i sitt dagliga arbete? Hur kan vi alla ta ansvar för klimatförändringar, integration, utanförskap, psykisk ohälsa och andra utmaningar
som världen står inför? Hur kan man använda utmaningsdriven innovation och kultur för att engagera unga?

www.musikdirekt.se

Future Songwriting

| Guide och checklista med 84 actions

När du ställs inför globala utmaningar kan du göra en av två saker; bli
rädd för världen eller rädda världen. När Louise Lindén som 17-åring
drabbades av klimatångest bestämde hon sig för att rädda världen och
grundade den ekologiska, ungdomsdrivna musikfestivalen Live Green
med visionen om en bättre framtid. Festivalen har under sex års tid visat
att det går att fostra unga changemakers och inspirera till hållbar livsstil
genom festivaler där människor möter engagemang och innovation.
Nu har Musik i Blekinge och Live Green samlat dessa idéer och metoder i boken Stageplots, Setlists & Saving the World med syfte att
förmedla verktyg som förvandlar entreprenörskap till changemaking på
hög nivå.

Musik Direkt är Sveriges största och bredaste
tävling för unga musiker. Här är det fritt fram för
alla mellan 13 och 21 år. Rockare och spelmän,
jazzkatter och operaartister. Popsnören och rappare, violinister och vissångare. Alla är precis lika
välkomna. Nästan femtusen ungdomar brukar delta
när tävlingen rullar igång på hösten.
Från Norrbotten i norr till Skåne i söder.

!

Hållbara evenemang

Kom ihåg att musik och kultur är inte bara underhållning – det är konstformer som speglar, influerar och förändrar vår nutid och vår framtid!

| Eget skapande i fokus

Hip-hop/soulartisten Ida ”Adée” Olsson samarbetar ofta med
Musik i Blekinge i olika projekt. Förutom att Adée har en grym röst,
så är hon utbildad musikproducent och är en väldig tillgång som
coach samt workshopledare inom t ex låtskrivande och musikproduktion.
Adée är bland annat drivande i projektet Future songwriting, där
det egna skapandet är i fokus. En grupp unga får skapa musik från
grunden och hela processen börjar med att komponera. Att göra
text och musik och få detta att ”hålla ihop” är i sig själv ett projekt.
Därefter får deltagarna lära sig hur allt produceras och spelas in.
Just inspelningsprocessen har ofta dominerats av killar, men i
Future songwriting får varje deltagare själv jobba med detta och ta
makten över musiken.
När inspelning och mastering är klar lär sig deltagarna att publicera
sin musik på olika plattformar så som Spotify och iTunes.
All musik släpps även på cd. Projektet avslutas med ett antal
livekonserter där deltagarnas alster framförs. En annan viktig del
i projektet är marknadsföring på sociala medier, vilket deltagarna
jobbar med kontinuerligt under hela projekttiden.
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Stageplots, Setlists & Saving the World
- Guide & checklista för hållbara events
Vi hoppas att boken ska ge dig som arrangör inspiration och konkreta
tips i hur du skapar hållbara evenemang. Boken är författad av Louise
Lindén och framtagen med stöd från Naturvårdsverket, Region Blekinge
och Live Green Production.

!

www.adeeofficial.com
Du vet väl om att du kan ladda ned boken digitalt via vår webb?

!

www.musikiblekinge.se/arrangorer/hallbara-evenemang
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Personal

| Vem som gör vad och hur man kommer i kontakt med oss

Christina Vermandis

Kristofer Johansson

Producent Barn & unga

Musiker i UNIT

Arrangör-/amatörstöd

Trummor • Pedagog
Jazzkonsulent

0455-32 19 01
0766-36 29 59
christina@musikiblekinge.se

0455 -32 19 22
0766-36 29 60
kristofer@musikiblekinge.se

Morgan Carlsson

Björn Melin

Länsmusikchef

Ljudtekniker

Administration • Ekonomi

PA • Teknik
Musik i vården

0455- 32 19 19
0766-36 29 61
morgan@musikiblekinge.se

0455-32 19 02
0766-36 29 58
bjorn@musikiblekinge.se

Hans ”HP” Persson

Jesper Hafström

Producent offentlig vuxen

Producent offentlig vuxen

Jazz, visor och övriga musikföreningar

Kammarmusik, folkmusik och körer

0455-32 19 00
0766-36 29 57
hp@musikiblekinge.se

0455 -32 20 63
0721-55 10 51
jesper.hafstrom@regionblekinge.se

Ulf ”Bitte” Appelqvist

Ajne Cela

Rockkonsulent

Kontorsvaktmästare

Musiker • Pedagog
Förenings- och bandhjälp

0455-30 37 91
0709-30 41 27
ajne.cela@regionblekinge.se

0455-32 19 18
0766-36 29 64

Anteckningar

Outro
Blekinge ska sjuda av liv och
kreativ glädje!
Ett levande och närvarande professionellt kulturutbud är en omistlig
förutsättning för en modern regions
sociala utveckling inom folkhälsa och
utbildning. Människor söker sig till
städer och områden som kan erbjuda
ett rikt kulturliv – och det är regionens
förmåga att attrahera spetskompetens
som sätter ramarna för lokala företags
och institutioners möjligheter att växa
och utvecklas.
Vårt uppdrag är att producera,
utveckla och stödja professionell
scenkonst inom musiken i vår region.
Genom att till exempel bjuda in publik
och lokala arrangörer till dialog förankrar
och säkerställer vi kvalitet och variation
i utbudet.
Musik i Blekinges verksamhet ska
präglas av lust, möjligheter och respekt.
Kulturen är en viktig del av ett öppet,
demokratiskt och mänskligt samhälle.
Vi tar ansvar för de politiska uppdragen och bidrar till att skapa det nya
Musiksverige.

svenskdansk@telia.com

Niclas Höglind

Lina Villysson

Musiker i UNIT

Musiksekreterare

Gitarr • Pedagog
Jazzkonsulent

0455-32 13 56
0766-20 88 60
lina.villysson@regionblekinge.se

0455 -32 19 21
0766-36 29 65
niclas@musikiblekinge.se

Morgan Carlsson
Länsmusikchef
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Fakturaadress: Region Blekinge, Musik i Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22, Karlskrona
0455 - 32 19 00 | info@musikiblekinge.se | www.musikiblekinge.se

