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Forum Uppsala med Tiina Mykkänen, vd
Destination Uppsala Sommaren svår
period för fattiga familjer Elever hjälper
forskare

MEST SEDDA

Gratis barnkultur i
länet
Tittut Amigo. Så heter det sjungande och gungande
musikprogrammet för de allra minsta som Kerstin
Wikström och Marco Rios turnerar runt med i Uppland.
På lördagen kom turen till Tierp och
Läs upp
Östhammar. Båda kommunerna visade sig
Skriv ut
Skicka
vara generösa och bjöd de små barnen på
Kommentera
gratis barnkultur.
Dela
– Det vanliga är att kommunerna tar betalt
så därför blev vi glada att se hur det
fungerar i Tierp och Östhammar, där satsar kommunerna på
barnkultur, säger Kerstin Wikström.
Kerstin Wikström och Marco Rios lärde känna varandra i
Bollibompas Björnes Magasin. Sedan dess, på 1990-talet, har de
spelat tillsammans i många olika sammanhang.
Nu brinner de för att göra något för de allra minsta barnen, de som
är i åldrarna 2-5 år. Till biblioteken i Tierp och Östhammar kom ett
25-tal barn på varje ställe. UNT var med på showen i Tierp.
I Tittut Amigo får barnen vara med i dansen, sången, rytmerna
och rörelserna och i slutet av programmet får de som vill vara med
i en orkester och spela olika rytminstrument. ”Gull- och
näpfaktorn” är hög när de små liven, samhällets solsida, är med på
sina egna sätt, när de lyssnar, sjunger med i ramsor och sånger och
känner in rytmer.
– Vi vill ge barnen en smak av hur det kan vara på en konsert, vi
vill ge dem en fin och mysig musikstund som gör att de fortsätter
att besöka kulturevenemang när de blir större, säger Kerstin
Wikström.
För 3,5-åriga Fred Mugabo i Tierp var det första gången som
han besökte ett musikprogram. Men inte sista, han vill fortsätta att
gå på andra kultursatsningar, gärna på Tierps bibliotek.
Av: Christer Bergström christer.bergstrom@unt.se

Kommentera artikeln »

Sommaren svår period för fattiga familjer
Avhandling ska leda till bättre användning
av journalsystem Elever hjälper forskare

MEST LÄST PÅ UNT.SE/TIERP
Rösta på bästa vårbilden! »
Bilder från studentfirandet »
Stafettbloggen »
De äger fastigheterna i länet »
Trillingar skiljs efter studenten »
Studenter tågade i Tierp »

SENASTE NYTT FRÅN
BROTTSPLATS ÖSTHAMMAR
15:32 Fängelse för Örbyhusmisshandel
2/6 Fängelse efter parkeringsbråk
17/5 Stal skrot ur container
14/5 Anhållen misstänkt för våldtäkt
12/5 Kräver fyra år för Örbyhusmisshandel
11/5 Slog sig in med yxa
8/5 Inbrott i Borgenkyrkan
6/5 " Jag spelade död "
2/5 Förskansad man hade riktig pistol
1/5 Till sjukhus efter Tierpsolycka
>>Läs fler nyheter på Brottsplats Tierp

TIERP ARENA

SNICKARE
Jore-bygg AB
Forskare
Uppsala universitet
Byggrådgivare / säljare
Beijer Byggmaterial AB

På vår nya temasajt har vi samlat alla
artiklar om Tierp Arena.

Mekaniker / fordonstekniker
Novation Ab

BROTTSPLATS TIERP

Lärare / barnskötare
Uppsala Montessori
Drifttekniker
Luftfartsverket

Läs senaste brottsnyheterna från Tierp.
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Områdesansvarig
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VI BEHÖVER BLI FLER
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Montörer
NEA Installation AB

