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RESPEKT
Den 1 januari 2020 trädde äntligen Barnrättslagen i kraft i Sverige!
För mig handlar denna lag om respekt för barn. Respekt i möten med barn.
Respekt i beslut som rör barn. Respekt för barn i mitt arbete och på min fritid.
Respekt för barn i alla sammanhang helt enkelt. Det handlar också om att lyssna.
Att vuxna ska lyssna färdigt när barn berättar. Det finns många budskap som kan
gömma sig mellan raderna som vuxna kan missa.
”- Vuxna ska ge barn tid att tänka”, sa en 6-åring. ”Vi är inte så snabba på att svara.”
”Om jag inte har någon att leka med, så går det bra med en vuxen”, sa en annan 6-åring.
Detta är viktiga budskap. Min uppmaning är att passa på att
lek tillsammans med barn om du blir inbjuden i deras värld.
Lyssna noga och ödmjukt om en tonåring börjar berätta något
för dig. Det är en stor gåva! De klokaste vuxna i världen har
aldrig glömt hur det var att vara barn.
Musik i Blekinge vill respektera barns rätt till kultur genom att
värna om Blekingemodellen som är en kulturgaranti för
barn. Blekingebarnen får uppleva musik och teater/dans varje
år på skoltid och skolbio/film-i-skolan erbjuds vissa årskurser.
KulturCrew som utbildar unga i arrangörskap, är en mycket
viktig verksamhet i Blekinge som gör barn delaktiga i kulturell
och konstnärlig verksamhet på riktigt.

”Låt oss kräva respekt för de klara ögonen, den släta pannan,

för unga människors ansträngningar och självförtroende.
Varför skulle skumma ögon, en rynkad panna, ett darrande
grått huvud eller en resignerad hållning inge större respekt? ”

Ur ”Barnets rätt till respekt” av Janusz Korczak (1878-1942)

Alla våra produktioner i denna utbudskatalog är lämpliga för unga med behov av särskilt stöd och artisterna kan
anpassa musikföreställningarna om så önskas. Om det finns intresse för att produktionerna ska framföras offentligt
är ni välkomna att kontakta mig för kontraktsskrivning och bokning.
Varmt välkommen att ta del av Musik i Blekinges musikutbud 2020 – 2021!

PRODUKTION: Krumeluren grafisk form & produktion
och Jesper Hafström.
GRAFIK: Klas Johansson, Kajsa Vermandis, Jesper
Hafström, Joakim Larnö, Musik i Syd, Joakim Lenell,
Jenny Brandt Grönberg, Olof Samuelsson, Kennet
Ruona, Saskia Husberg, Lars Löfvendahl, Bitte
Appelqvist, John Resborn, Charlotta Bäckström,
Björn Melin, Hans Persson, Matilda Hafström,
Christian Andersson.

						Christina

						

Vermandis

Producent Barn och Unga

TRYCK: Printfabriken, Karlskrona.
Christina och barnbarnet Sam
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1. Rösträtt – sång på förskolan
med olika sångcoacher. Sjung ut med Elinor eller jazza med Mimi

Ålder

3-5 år

Ålder

2. Det var en gång en sång

3-6 år

V

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?

G

enom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet
att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera
till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten utifrån
barn-ens egna tonarter och stämband. Välj mellan två röstcoacher som båda har stor kännedom om barns röster och
erbjuder fördjupning i olika genrer.

1 Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden
och kroppen

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.

2 Delaktighet i sång och rörelse

Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

Tredelat upplägg gäller alla Rösträtts-program:

Finns på Spotify!
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FAKTA

• Konceptet Rösträtt – sång på förskolan har tagits
fram av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Målgrupp: 3-5 år
Max publik: 30
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m

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

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Bakgrund
”Rösträtt – sång på förskolan” har inspirerats av och plockar upp innehåll och erfarenheter från projektet Rösträtt som genomfördes 2011–2014 i ett samarbete mellan Malmö Högskola och UNGiKÖR med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet mynnade bland annat ut i Musikprofilen en högskoleutbildning där förskollärare får utbildning i röst och sång i förhållande till förskolebarn. Följeforskning: Under hösten 2019 följs projektet av David Johnson och Sverker Zadig från Musikhögskolan i Malmö.
Konstnärlig ledare: Elinor Fryklund.
Musikpedagogisk rådgivare: Lena Ekman Frisk, Universitetslektor i körsång/körledning – Musikhögskolan i Malmö,
Föreståndare – Körcentrum Syd.
Rytmik- och förskolecoach: Karin Holmström, frilansmusiker och rytmikpedagog.

i unga.musikisyd.se/produkt/rostratt-sang-pa-forskolan
unga.musikisyd.se/infor-konserten

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

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder

3-6 år

med Pax och Karin

K

arin är en rymdintresserad rytmikprofessor som har kommit
för att sjunga, spela och rymdrytmika med barnen.
Hon berättar om X5260 – en märklig manick som hon har hittat.
Karin tror att den måste ha trillat ner från rymden!
PAX är en muffinsälskande rymdvarelse från Ypsagon som har
hamnat på jorden för att leta efter en viktig del till sitt rymdskepp.
När Karin går ut för att hämta X5260:n, som hon glömt i sin cykelkorg, dyker helt plötsligt PAX upp! Det visar sig att det är just den
manicken som Pax är på jakt efter! I mötet mellan Karin och Pax
uppstår en del kluriga frågor som de tillsammans med barnen får
hjälp att hitta svar på:
• Hur ska de kunna prata med varandra?
• Vad är en bokstav?
• Hur smakar klarinett?
• Kan musik vara ett språk?
• Hur dansar en på Ypsagon?
Medverkande: Karin Holmström och Sanna Persson Halapi
Sång, klarinett, gitarr, väsktrumma och toaborstar
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Målgrupp: 3-6 år
Max publik: 50
Speltid: 30 min
Spelyta: 4 x 4 m

3. Rymdrytmik

FAKTA

• Ladda ner gratisappen MusikA och öva
på röstuppvärmningar som finns under
knappen STARTA före besöket.

FAKTA

3 Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Målgrupp: 3-6 år
Max publik: 50-60
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 5 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: gärna
men ej nödvändigt

Bygg/riv: 90/45
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

5

Ålder

4. Jag känner mig blå

3-6 år

6. Nallarnas supershow

V

M

Ja, även om detta är frågor som är svåra att svara på, gör vi ändå
ett försök.

Äntligen är det Nallarnas tur att stå i centrum! Så länge som de
laddat inne i lådan, längtat och väntat. Varje nalle gör ett eget framträdande med musik och dans och tillsammans reder de ut hur
man gör en riktig supershow.

Och med hjälp av en handfull färgglada sånger och gråmulna visor
hittar vi kanske rätt till slut - eller så går vi vilse. Men det är ju rätt
spännande det också.

FAKTA

Målgrupp: 3-6 år
Maxpublik: 50
Speltid: 30 min
Spelyta: 4 x 4m

isst kan man längta bort ibland till de stora äventyren, någonstans på
andra sidan horisonten. Men man behöver inte alltid resa så långt –
om man tittar sig noga omkring och lyssnar uppmärksamt kan det räcka att
sätta sig en stund och fundera på bänken där borta under trädet. Och med
hjälp av fantasin och en del tålamod händer det: Från molnen kommer sångerna singlande och hamnar framför våra fötter!
Välkomna stora och små till en sångstund där ”bitarna passar så bra ihop
och blir till ett sjungande pussel”.

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

i www.musikiblekinge.se
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Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder

3-6 år

Målgrupp: 3-6 år
Maxpublik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 2 x 3 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/15

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

7. Bockarna Bruse
Ålder

med Anna Rynefors

3-7 år

D

en välkända sagan får ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställning med riksspelmannen Anna Rynefors och hennes
spännande instrument. Sagan är magisk, för den ser likadan ut var på
jorden vi än befinner oss. I alla kulturer finns det getter och även troll, sagor,
glädje och musik! Under föreställningen träffar vi flera djur som vi sjunger
om och folkmusiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i gosedjursdräkt! Sagan Bockarna Bruse tar upp teman som räknetalen 1, 2, 3 och
förhållandet liten, mellan, stor – men väcker framförallt läs- och berättarlusten hos barnen!
Föreställningen är 30 minuter lång och sen följer en interaktiv efterföreställning i 10 minuter, där barnen själva får gå över trollbron och sen får klappa
på gosedjurssäckpipan.

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Produktionen har tagits fram genom kursen Musik i framtidens förskola, ett
samarbete mellan UNGA Musik i Syd och Musikhögskolan i Malmö.
Medverkande: Anna Rynefors - sång, nyckelharpa, harpa och svensk
säckpipa.

FAKTA

FAKTA

Målgrupp: 3-6 år
Max publik: 50
Speltid: 30 min
Spelyta: 4 x 4 m

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

FAKTA

Instrumenten som används är:
Melodiska slagverksinstrument - tumpiano och gasoltank/
steel drum. Cajon, daf, symbal, chimes och åsktrumma.
Sång och minisynth

5. Den sjungande bänken

Nykomponerad musik och texter av Per Dunsö.
Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

öt Malin Pernersten och Ida Knagg tillsammans med deras
vänner Nallarna i en lekfull, rolig och spännande föreställning.

Barnen får möta nallarnas olika personligheter och bjuds in i leken
genom sång, rytm och rörelse.

Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

V

3-6 år

Bild: Ida Knagg

i funderar bland annat kring färger och känslor.
Kan man ha mer än en älsklingsfärg?
Varför är läpparna RÖDA och var är färgerna på natten?
Hur mår man egentligen om man känner sig BLÅ?

Ålder

Målgrupp: 3-7 år
Max publik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m

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

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

7

Ålder

8. Väx upp!

3-9 år

T

im & Tej har hittat ett frö! Men vad är det som finns innanför det
där hårda randiga skalet? Och hur kommer det sig att fröet har
hamnat här, och var kommer det egentligen ifrån? Tim & Tej stoppar
ner fröet i en kruka full av jord och ger det både vatten, sol, luft och
kärlek. Men varför händer det ingenting? De väntar och väntar, men
fröet vill aldrig börja gro.

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

Väx upp! är en interaktiv föreställning som tillsammans med barnen
utforskar naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra. Med hjälp av lek, musik och inslag av cirkus
och trolleri behandlas de stora frågorna. En fundersam och finurlig
musiksaga om att växa upp - både som planterad blomma och vild
människa.

Medverkande: Anna Lahmer och Per Dunsö.

Spelyta: 4 x 4 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej

Bygg/rivtid: 90/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Föreställningen är grundad i följande delar av LPFÖ-16:

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen.
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

För manus, musik och framförande står Hugo Gerdmar och Klara Sjöblom som båda är musiker och skådespelare. Tillsammans har de spelat över 100 föreställningar för såväl barn som vuxna. Hugo Gerdmar är musiker, cirkusartist och skådespelare.
Utbildad vid Musikhögskolan för scen och musik, Göteborg. Klara Sjöblom är skådespelare, musiker, pedagog och projektledare. Utbildad vid Musikhögskolan i Örebro och Malmö samt Kulturverkstan i Göteborg.
Medverkande: Hugo Gerdmar, dragspel/sång/cirkus och Klara Sjöblom, sång.

Målgrupp: 4-8 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

10. Barnens dag

Ålder

5-10 å

r

Om barnkonventionen

"

Barn har rätten att bli sedda. Barn har rätten att bli hörda. Barn har rätten att ta plats
eller inte bli störda.” Raderna är från låten Barnens dag, skriven av kompositören JanErik Sääf i barnkonventionens anda tillsammans med Musikrådselever vid Sorgenfriskolan och barn vid Maria förskola i Malmö. Det är också upptakten till denna nya
föreställning som på ett lekfullt sätt, med både barns delaktighet och musikens
hjälp, berättar om barnkonventionens olika artiklar. Berättelser och tankar väcks
genom sångerna. Frågor som ställs är: Vad är det att vara barn? Skiljer det sig
från att vara vuxen? Hur då? Vilka delar av barnkonventionen känns viktigast
för dig? Och hur skulle din egna Barnens dag se ut?
Ladda gärna hem gratisappen MusikA där det finns filmer under
knapparna SJUNGA, DANSA och VILA. Öva på sången/dansen/vilan
före musikerbesöket. Vill ni sjunga vidare på sångerna finns sångtexter, noter och
ackord under ”Inspiration och stöd” på unga.musikisyd.se/infor-konserten.
Medverkande:
Johan Wikström, sång.
Jan-Erik Sääf, piano, dragspel, slagverk, gitarr.
Stina Andersdotter, elbas, kontrabas.
Regi: Ola Hörling

FAKTA

Målgrupp: 3-9 år
Maxpublik: Förskola 80,
skola 120, off 200
Speltid: 40 min

FAKTA

FAKTA
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Väx Upp! Tim & Tej finns på Spotify

8

4 -8 år

V

Tillsammans med publiken utforskar Tim & Tej vad som växer upp
ur krukan. Tej önskar sig något som luktar gott och Tim som alltid
är hungrig vill ha något att äta. Men vad ska de göra för att det ska
komma upp något ur krukan? Vad behöver fröet för att växa, och vad
behöver vi människor för att växa? Vad är det att vara mogen och hur
kan vi hjälpa varandra att blomma ut?

I anslutning till föreställningen får alla förskolor och skolor ett vykort
och en påse med frön från Tim & Tej som går att jobba vidare med.

9. Doktor Kling och Syster Violina

Ålder

Målgrupp: 5-10 år
Maxpublik: 80
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m

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

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3
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Ålder

11. Ur-kul

6-9 år

En alla tiders musikföreställning!

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.

är bjuds publiken in i Knagg och Dahls musikaliska universum där låtarna,
samspelet och rösterna talar sitt enkla och tydliga språk hela vägen fram
till hjärtat. Det blir en interaktiv konsertupplevelse där budskapet om kärlek
ständigt står i centrum. Det kan handla om kärlek till en människa eller kärleken
till ett brinnande intresse men också hur människors olikheter kan berika livet
och öppna nya dörrar.
Dan Knagg är utbildad sångpedagog och slagverkare som har arbetat som
frilansande multiinstrumentalist i många år och turnerat runt i världen med folkoch världsmusikband som ODE, Alla Fagra, Tarabband, Emilia Amper Band,
Best of Sweden och många fler. Dan har även många och långa Sverigeturnéer
med diverse barnproduktioner i bagaget.

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

Knagg och Dahl möttes under 2019 då det gjorde en bejublad musikföreställning i Regionteatern i Blekinge/Kronobergs regim. Nu fortsätter deras gemensamma resa i en konsert för barn full av sköna groove, berättelser, kärlek och
musikalisk värme.

Ålder

6-12 å

Ä

Ålder

10-16

M

usik i Blekinges ensemble Unit har ett nära samarbete med den internationellt uppmärksammade munspelaren Filip Jers. Förutom offentliga
konserter och sommarkurs har de tillsammans gjort ett stort antal föreställningar för barn och ungdomar i länets skolor.
Vid konserterna får eleverna inte bara möta en munspelsvirtuos på riktigt
nära håll. De får också höra Filip och Unit framföra spännande musik från
olika kulturer och tider, nya arrangemang av kända melodier samt ta del av
en ultrasnabb munspelslektion på 2 minuter. Det blir spelglädje, spontanitet
och sväng!

FAKTA

Medverkande: Mia Moilanen, Niklas Holtne, Karl Ingvarsson,
Victor Berg.
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El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30
Bärhjälp: Nej.
Antal medv: 2

med Filip Jers och Unit

En musikföreställning med gänget bakom succén Ur-Kul med nya
underbara och underfundiga sånger av Per Dunsö. ”Visst har vi
vuxit flera decimeter, visst har det gått en väldig massa dar. Men
drömmarna och våra hemligheter, det kan ni skriva upp – dom har
vi kvar”. Nyproducerad CD delas ut i varje klass!

i www.musikiblekinge.se

Målgrupp: 7-12 år
Max publik: 60
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m
Lokal: Fri golvyta

14. Munspelet i fokus 2.0

r

r man fortfarande klasskamrater när man blir vuxen? Vad
var det som hände med Arvid på rasterna? Varför måste
den gamla matteläraren mäta allt hela tiden? Är Karl lika rädd för
skuggor nu som han var då? Och blir man nån helt annan när man
kommer hem från skolan? Fyra klasskamrater som nu blivit vuxna
återförenas och med hjälp av sång och musik, hopp och steg,
skratt och gråt så ger de sig ut på en fartfylld och tänkvärd minnesresa till tiden då de själva gick i skolan. En minnespalett med både
ljusa och mörka färger, roliga och oroliga funderingar med sväng i
dur och vals i moll.

Text & musik av Per Dunsö.

FAKTA

Martin Dahl är dansk musiker/kompositör, även han multiinstrumentalist med
strängar, slagverk och sång som huvudområden. Han har gjort musik till div
barn- och ungdomsföreställningar och jobbat som kompositör på Det kongelige
teater i Köpenhamn i flera år. Vid sidan av detta har han också turnerat världen
runt med olika orkestrar, storband och soloprojekt.

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

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

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

Filip Jers blev vid 18 års ålder dubbel världsmästare i munspel och kallas
av musikkritikerna i Europa för ”The Swedish Harmonica Sensation”. Som
33-åring är musikanten och kompositören etablerad som en av världens
mest betydande artister på sitt instrument, och den förste munspelare att ta
en masterexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har samarbetat med artister från olika genrer till exempel Benny Andersson,
Timbuktu, Tomas Ledin, Jan Lundgren, Monica Dominique, Jill Johnson och
Lill Lindfors. Konsert och/eller workshop enl. önskemål och överenskommelse. Finns även som familjeföreställning.
Medverkande: Filip Jers, munspel. Kristofer Johanson, slagverk.
Niclas Höglind, 8-strängad gitarr.

FAKTA

FAKTA

i www.musikiblekinge.se

12. Klasskamrater

r

H

Medverkande: Niklas Holtne, Mia Moilanen, Karl Ingvarsson, Victor Berg.

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

7-12 å

Musik, delaktighet, ljud & oljud

V

Målgrupp: 6-9 år
Maxpublik: 75
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 5 m

Ålder

13. Knagg & Dahl Show

Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 4 m

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

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

11

år

Ålder

15. Musikskapandet 7.0

Ålder

17. Allt i loopar

10 -16
å

r

10-16
å

r

En föreställning som ständigt uppdateras

med Dan Knagg

M

usikskapandet förändras hela tiden och det är viktigt att vuxna tar detta
på allvar. Att lära sig göra musik med datorer, syntar och loopar är
samma utmaning som att lära sig vilket annat instrument som helst.

V

Skolverket skriver:

Här får publiken möta honom allena och från början till slut vara med att forma
en improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med
ord, rytmer, toner och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet,
glädje och förundran över ljudens oändliga universum. Allt kan hända när barn
och vuxna bjuds in och påminns om livets loopar som bara går och går, dag för
dag och år efter år …

"I föreställningen/workshopen får eleverna träffa både mig 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 dator, 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! Hur gjorde Avici sin musik och hur gör artister
som Deadmau5, Marshmello, Rebecca och Fiona, Nervo när de skapar sina
låtar. Vi kommer att ha med massor av spännande utrustning som de unga får
klämma på. Hur många av er har testat en Thermin? Sett en 303-klon?
Denna föreställning passar både mellan- och högstadiet. Vi gör några små
ändringar när vi spelar för de olika åldersgrupperna. Produktionen har funnits
i sex år, men ser helt annorlunda ut nu än när den startade pga att musiklivet
och skapandet förändras ständigt. Det har varit en fantastisk respons från både
elever och lärare." - Bitte Appelqvist

FAKTA

”Digitala verktyg för ljud, musikskapande och bearbetning är kursplanens benämning på digitala
instrument och programvaror. Digitala verktyg jämställs även med andra verktyg, till exempel musikinstrument, som en väg till att förstå och utöva musik. I det centrala innehållet lyfts digitala verktyg fram
som en del i elevernas eget musikskapande. I kursplanen står det att eleverna ska utveckla kunskap
i att använda digitala verktyg för ljud och musikskapande i årskurserna 4–6 samt digitala verktyg för
musikskapande, inspelning och bearbetning i årskurserna 7–9.”

Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 60 eller i samråd
med Bitte.
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 2 m
Lokal: Klassrum eller liknande.

Dan Svensson är sångaren och multiinstrumentalisten som figurerat i många
olika sammanhang på folk- och världsmusikscenen. Han är utbildad sångare,
men har också specialiserat sig på slagverk och spelar mycket för barn och i
band som Alla Fagra, Tarabband och ODE.

El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 90/30
Bärhjälp: Nej.
Antal medv: 2

D

enna produktion har uppstått i kölvattnet till Det Nya Musikskapandet.
Vi erbjuder eleverna en yta, som en minimässa, där man efter en kort
genomgång av oss får prova på olika ljud- och musikutrustning. Konceptet har
testats bland annat under Imagine Riksfestival i Gävle med stor framgång.
Vi kommer att kunna jobba med en klass åt gången.

El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

10-19

A

tt skriva låtar är otroligt spännande och både lättare och
svårare än man tror. Vi vill gärna träffa fler elever med denna
workshop.

Medverkande: Bitte Appelqvist och Albin Appelqvist.

16. Aktivitetstorget

Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 60
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m
Lokal: Fri golvyta

Ålder

18. Lines & Beats

detnyamusikskapandet

FAKTA

ad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens egna
röster? Precis allt, menar sångaren och multiinstrumentalisten
Dan Svensson.

Ålder

10-16

år

Produktionen fungerade väldigt bra under premiäråret då vi gjorde
över 60 föreställningar. Lines & Beats är superinteraktiv, där alla
deltar!

Nytt för 2020-2021:
• Mer fokus på att elever från olika skolor via nätet och appen
Trackd (stavas så :-)) ska kunna skapa musik tillsammans.
• Vi kan även erbjuda skolor som önskar att vi kommer tillbaka och
arbetar med särskilt intresserade elever.

FAKTA

https://www.youtube.com/watch?v=3py13x-jNqg
Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 60 eller i
samråd med Bitte
Speltid: 40 min
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Spelyta: 4 x 2 m
Lokal: Klassrum eller
liknande
El: 230 V

Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 90/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

FAKTA

Videoexempel:
Målgrupp: 10-19 år
Maxpublik: 30
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 2 m

Lokal: Klassrum eller liknande
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 90/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

13

år

Ålder

12-19

19. Traveling John & Vänner

år

F

ör tre år sedan spelade John Dunsö 50 föreställningar för majoriteten av Blekinges högstadieelever.
Då med sin gitarr som enda följeslagare. Den här
gången har han med glädje bjudit med vännerna och
musikerna Sofia Janninge och Anne Marte Eggen.

Alla 3 -16 åringar i Blekinge omfattas av
samarbetsavtal enligt Blekingemodellen.
1 Välj den produktion ni önskar. Välj också ett reservprogram.

Johns poplåtar består av glittrande plock-gitarrer,
ösiga rytmer och starka texter. Både nyskrivna och
”gamla klassiker” får nu nytt liv genom fler musiker på
scen. Låtarna varvas som vanligt med innehållsrika
och roliga mellansnack. Tillsammans tar de tre vännerna med publiken på ett musikaliskt äventyr där det
bl a pratas gemenskap och om hur mycket mer spännande allting blir när man är fler än en...

travelingjohnmusic

Målgrupp: 12-19 år
Max publik: 80
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

i www.travelingjohn.com

i vill med vår föreställning Du ska tro det blir sommar ge eleverna en fin present
som varar länge – den svenska visan. Vi vill visa dem varför visorna finns, varför
de är så viktiga för oss, vilka som skriver och har skrivit dem och så klart vilka som
bor i dem.
Vi vill ge dem kärleken till berättarkonsten och tillgången till känsloregistren. Vi vill ge
dem Polaren Per, Rönnerdahl, Ulla Winblad, Sabina och Fröken Svår. Vi vill ge dem
Cornelis och Taube, Bellman och Dan Andersson, Lisa Ekdahl och Melissa Horn,
Stefan Sundström och Lars Winnerbäck. Och så klart, en hel säck med nya spännande visartister som skriver nya visor i detta nu.
Vi vill helt enkelt ge dem nyckeln till visornas dörr, så att de själva sedan kan gå in
igenom den. Vi vill ge dem vår morgon och kanske vår dag. Du ska tro det blir sommar framförs av musiker som också jobbar i skolans värld: Cajsa Bökman – sång,
piano, gitarr och Johan Svedberg – sång, gitarr och historier.

FAKTA

Här hittar du din samordnare i Blekinge:

l Respektera de krav som gäller för varje produktion.

Karlshamn: Pernilla Ekwall Liljeqvist, Kultur Karlshamn

V
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Bra om ni tänker på följande:

Ronneby: Britt-Marie Söderbom, Ronneby Kulturskola

Lokal: Fri golvyta.
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 75/30

Målgrupp: 13-19 år
Max publik: 60
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 3 m
Lokal: Klassrum eller fri golvyta

El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

Finns på Spotify!

20. Du ska tro det blir sommar!

Föreställningen kan gärna ske som en
överraskningskonsert i klassrum om så
önskas! Pedagogiskt material
mailas ut före konserten.

2 Lämna beställningen senast 4 mars 2020 till kultursamordnaren i din kommun som sammanställer och skickar önskemålen vidare till Christina Vermandis, Musik i Blekinge.

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

Karlskrona: Johanna Berup, Kultur- och fritidsförvaltningen

FAKTA

Medverkande:
John Dunsö, sång och gitarr.
Sofia Janninge, sång, slagverk och fiol.
Anne Marte Eggen, bas och sång.

Så här beställer du

Musik i Blekinge står för alla artistrelaterade kostnader;
gager, sociala avgifter, resor, logi, produktionskostnader

Olofström: Anna Lundholm, Kultur och fritidsförvaltningen

och teknik. Arrangören svarar för lokal, marknadsföring,

Sölvesborg: Lotta Mattisson och Malin Håkansson,
Barn- och utbildningsförvaltningen

eventuella elevtransporter och bärhjälp.

KulturCrew är en grupp barn och unga mellan 10-16 år som håller i kulturarrangemang

Ålder

13-19

år

på sin skola. Syftet med projektet KulturCrew Blekinge Kronoberg är att ge barn och unga större
kompetens, ansvar och inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter för den egna
målgruppen samt ökad delaktighet.

På den skola som ansluter sig utses två handledare. Dessa rekryterar cirka 8 deltagare som bildar skolans KulturCrew. Det är
frivilligt och kostnadsfritt för ungdomarna att delta. Alla deltagare får vara med på utbildningsdagar inom scenteknik, presentationsteknik, marknadsföring och värdskap. Senare erbjuds crewen fortbildning inom dans, film, teater, musik och teknik med
fokus på arrangörskap. Crewen får sedan arrangera evenemang på sina skolor och kan bli en resurs i det fria kulturlivet på
frivilligbasis.
Kultur Crew är också mycket viktigt ur ett barnrättsperspektiv, ”…att främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet” (Utdrag ur FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31.)
Mer info: www.blb.k.se/kulturcrew och facebook.com/kulturcrewblekingekronoberg.

Imagine (före detta 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.
Lisa Miskovsky, Sabaton, Malena Ernman 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 – Imagine!

i www.imaginesweden.se
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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 2019 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. Jag arbetar även med att
utveckla Skolbioverksamheten i alla våra kommuner och sitter i styrgruppen för KulturCrew i Blekinge.

Björn Melin

Ljudtekniker & Producent
						
Jag jobbar som ljudtekniker, inspelningstekniker, turnéledare, 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, i samarbete
med Blekinge Läns Bildningsförbund.

Jag administrerar även Musik i Blekinges amatör- och arrangörstödsbidrag.
Mer information samt blanketter finns på www.musikiblekinge.se.

Jesper Hafström

Producent

					
Jag arbetar som producent för offentlig vuxenproduktion, och har mycket kontakt med
arrangerande föreningar. Ansvarar även för Rockscen Blekinge.
Förutom detta sysslar jag med allt från affischer och layout till webb samt ljudteknik.

Ulf ”Bitte” Appelqvist

Verksamhetsutvecklare Musik

Musik i tankarna?
En rockskola, festival eller musikläger? Utbildning inom digitalt musikskapande?
Tveka inte att höra av er till oss med alla typer av frågor inom musik.

Musik i Blekinge kan också hjälpa dig med:

Lina Villysson

l Lån av utrustning. Vi har backline (t ex gitarrförstärkare, trumset och
basförstärkare) som man kan låna till sin förening.

Producent

l Skräddarsydda arrangörsutbildningar.
l Instrumental- och ensembleundervisning.
l Ledarutbildningar samt att ta fram ledare till olika verksamheter.

Jag arbetar som producent för offentlig vuxenproduktion främst inom jazz, visa och vår
egen ensemble UNIT. Även ekonomi, statistik, arrangörsträffar samt en del projekt ingår
i mina arbetsuppgifter.

l Inspirationsdagar. (Här kan det t ex handla om hur man agerar inför publik.
Detta gäller inte bara musiker utan alla som jobbar med människor på olika sätt).
l Ekonomisk stöttning av projekt, konserter etc.

Jag är utbildad i musikproduktion och projektledning och har tidigare arbetat på bland
annat Stage4you i Torsås, Melodifestivalen, talangtävling i Hollywood med mera.

Hans ”HP” Persson

Producent

					

HP är den som varit längst på MiB. Han värderar detta mycket högt. HP menar att han
sett allt i branschen. Känner alla, har varit överallt, hört allt. Det här är naturligtvis inte
sant. Men vi håller med och han hålls på gott humör. Och när han gott humör kan han
vara till stor nytta. Ännu bättre blir det om han dessutom hålls mätt.

16

Micke Strömqvist

Verksamhetsutvecklare Musik

Jag är utbildad musiklärare och musikproducent vid Musikhögskolan i Malmö. På Musik
i Blekinge jobbar jag med olika projekt som till exempel Sommarupplagan, Blekinge
Musikdagar och Imagine. Jag är även med vid live-evenemang som tekniker, musiker
eller arrangör.
Utöver detta jobbar jag som frilansmusiker och studiomusiker.
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Unit

Anteckningar

Kristofer Johansson, trummor & Niclas Höglind, gitarr

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 uppmärksamma 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.hoglind@regionblekinge.se.
Trum- och rytmikworkshop. Kristofer håller trumclinics/
workshops för alla åldrar, ung som gammal.
Om du har frågor eller önskemål, kontakta Kristofer på:
kristofer.johansson@regionblekinge.se.

Niclas

Kristofer

BlekingeGuitarClub
Blekinge Jazz & World

i www.blekingejazzandworld.se

Blekinge Jazz & World 2020. För tjugonde 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 vår webb eller
Facebook!

Outro

Ett musikliv för alla

Utbudsdagen är startskottet för en ny säsong av en unik kulturgaranti i musikens tecken där vi garanterar samtliga barn och unga
mellan 3-16 år i vår region en möjlighet att uppleva högkvalitativ livemusik under sitt skolår. Att garantera innebär en stor utmaning
och förpliktelse men detta är något som vi på Musik i Blekinge ser som vårt yttersta ansvar och prioritera högt.
Kulturgarantin för barn och unga är en viktig pusselbit i vår strävan mot ”Ett Musikliv För Alla” där vi på Musik
i Blekinge aktivt vill verka för att alla invånare i vår region ska uppnå delaktighet och jämlikhet samt att barns
rätt tas till vara. Temat under Blekinge musikdagar 2019 var just ett musikliv för alla och lockade totalt 250
utövande musiker som på ett stort antal scener under tre dagar framförde allt från visa till rock. Vi kommer
att behålla detta viktiga tema även under 2020 års musikdagar som genomförs i Karlshamn mellan den
16 och 18 oktober.
Vi hoppas att ni uppskattar årets utbudskatalog med sitt varierande
innehåll och att vi tillsammans, med kulturen som redskap, fortsätter
vårt fantastiska arbete för barn och ungas bästa.

							
						
Morgan Carlsson
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Länsmusikchef

19

Vem som gör vad och hur du kommer i kontakt med oss

Christina Vermandis

Kristofer Johansson

Niclas Höglind

Producent Barn & unga

Musiker i Unit

Musiker i Unit

Arrangör-/amatörstöd

Trummor • Pedagog
Jazzkonsulent

Gitarr • Pedagog
Jazzkonsulent

0455 -73 71 56
0766-36 29 60
kristofer.johansson@regionblekinge.se

0455 -73 71 55
0766-36 29 65
niclas.hoglind@regionblekinge.se

Morgan Carlsson

Björn Melin

Ulf ”Bitte” Appelqvist

Länsmusikchef

Producent, Ljudtekniker

Administration • Ekonomi

PA • Teknik
Musik i vården

Verksamhetsutvecklare
Musik

0455-73 71 59
0766-36 29 59
christina.vermandis@regionblekinge.se

0455- 73 71 40
0766-36 29 61
morgan.carlsson@regionblekinge.se

0455-73 71 57
0766-36 29 58
bjorn.melin@regionblekinge.se

Musiker • Pedagog
Förenings- och bandhjälp
0766-36 29 64
ulf.appelqvist@regionblekinge.se

Hans ”HP” Persson

Jesper Hafström

Lina Villysson

Producent

Producent offentlig vuxen

Producent offentlig vuxen

0455-73 71 58
0766-36 29 57
hans.persson@regionblekinge.se

0455 -73 71 54
0721-55 10 51
jesper.hafstrom@regionblekinge.se

0455-73 71 60
0766-20 88 60
lina.villysson@regionblekinge.se

Micke Strömqvist
Verksamhetsutvecklare
Musik

0708-96 06 64
mikael.stromqist@regionblekinge.se

Musik i Blekinge, Region Blekinge
Besöksadress: Ronnebygatan 22, Karlskrona
0455 - 73 10 00 | info@musikiblekinge.se | www.musikiblekinge.se
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