	
  

Saxofonkvartetten Rollin’Phones
— Tone klipper till med sin magiska sax
Men det är något med de andra saxarna
också - eller saxofonerna som de heter.
Saxofoner är inte alls fåniga, de är stora
personligheter och lever sina egna liv!

Saxofonkvartetten Rollin’ Phones har givit ett
stort antal skol- och barnföreställningar runt om i
Sverige och ger seminarier och kurser i saxofon- och
ensemblespel. Kvartetten har alltid
uppmärksammats för sin imponerande bredd i
repertoaren och sin artistiska skicklighet. På
skolkonserterna spelas alla stycken utantill och den
direktkontakt musikerna då får med barnen
förstärker deras upplevelse av musiken och
föreställningen.
Tone gestaltas sedan 2007 av Lena Nilsen som fick
sin utbildning till mimskådespelare i Paris.
Hon har i 30 år varit verksam som pedagog, regissör
och scenkonstnär, ofta för barn. Lena är anställd på
Kungliga Operan som mimskådespelare och guide
för ung publik. Lena Nilsen är även medlem i
clownkollektivet Glädjeverkstan med hemvist på
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Lena Nilsen är
skicklig och hängiven – med sin varma närvaro på
scenen bjuder hon barnen in till sig – en
självlysande artist.
Föreställningen ges i samarbete med Klassiskt
tonande och bokas av Ketty Lindström 0708-901553
ketty@tonande.nu

Saxofonkvartetten Rollin’ Phones består av Tove
Nylund – sopransaxofon, Kristin Uglar –
altsaxofon, Edith Bakker – tenorsaxofon och Neta
Norén – barytonsaxofon.

http://www.rollinphones.se
http://tonande.nu/

Om föreställningen
Här gör kvartetten en föreställning tillsammans med
mimskådespelaren Lena Nilsen i rollen som Tone.
Det blir en äventyrlig, undersökande och utforskande
stund när Tone funderar och musicerar tillsammans
med musikerna. Saxofonkvartetten Rollin’ Phones
konsert i Klassiskt tonandes kammarmusikserie för
förskolan, blev en sådan jättesuccé - att de nu
erbjuder den exklusivt som singelkonsert!

FAKTA
Rek ålder: 4 - 7 år
Pris: 11.500/föreställning, paketpris erbjuds.
Teman: Musik från många tidsepoker

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!

	
  

	
  

