Flytande Form
— en visuell musikupplevelse om vatten för åk 4-6
Vad vore vi utan vatten? Står Atlantis att finna
och vad är det för elektriska krafter som ligger
till grund för detta fascinerande och
livsnödvändiga element som täcker stora delar
av vår jord?

och hjälpa vuxna, som jobbar med unga, att skapa en
lustfylld och levande musikalisk miljö där individen kan
växa och utvecklas till att bli en tänkande, kännande och
kreativ person. Allt lämpar sig väl inom ramen för
skapande skola.
Med stöd av: Stockholms läns landsting, Stockholm Stad,
Musikalliansen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse,
Kulturrådet och Uppsala Universitet.
info@ensembleyria.se
www.ensembleyria.se
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Flytande Form framförs av fyra medlemmar ur
Ensemble Yria, som i sin helhet består av Cecilia
Eurenius Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin
Westberg,Madeleine Wittmark, och Emil
Westberg samt en tekniker.
Om föreställningen
Följ med i Ensemble Yrias djupdykning i det stora blå och
ända in i vattnets minsta beståndsdelar. Förundras av
dess skönhet, förödande kraft och flyt med i kretsloppets
förvandlingsresa mellan fast-, gas-, och flytande form.
I denna interaktiva konsert för barn 9-12 år sammanflätar
ensemblen musik, text och rörelse med laborationer och
spännande fakta om vattnets uppbyggnad och karaktär.
Ljudbilden byggs upp av spännande instrument och
flerstämmig sång till blöta grooves. Det blir en svängig
musikupplevelse som väcker fantasi, nyfikenhet och
eftertanke! Föreställningen har tillkommit genom ett
utforskande arbete tillsammans med barn i åk 4-6,
forskare, pedagoger och konstnärer.
Ensemble Yria arbetar sedan 2008 med turnerande
konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet för barn runt
om i Sverige och består av skådespelare, musiker och
musiklärare med rytmikprofil. De har gett ut flera
musikböcker och skivor med en förhoppning att inspirera

Att jobba vidare i klassrummet:
Utöver konserten erbjuder vi en välkomponerad,
utforskande och ämnesintegrerad workshop som bygger
på frågeställningar runt ämnet vatten, som vi gemensamt
med barnen utforskar och gestaltar i musik och rörelse. Vi
visualiserar bland annat vattenmolekylen och dess olika
faser, vi skapar en instrumental bubbelorkester och skriver
vatteninspirerande haikudikter som sedan arrangeras till
scenisk gestaltning. Reflektion sker löpande under
passen. Föreställning lämpar sig väl inom ramen för
skapande skola och kan med musikaliska förtecken
användas i ämnesintegrerat tema-arbete om vatten.
FAKTA
Målgrupp: åk 4-6 samt särskola
Pris: 2 fst samma dag/plats 25 000 kr
Resekostnad tillkommer enl. överenskommelse.
Teman: Musik, rytmik, vatten, NO, skapande skola.
Publikantal: 150
Speltid: ca 45 min
Spelyta/takhöjd: 8x6 m / 4 m höjd (turné)
Lokal: Scen/Aula. Gärna med sluttande publikplats.
El-krav: 3-fas 16 ampere (turné)
Ljus: Vi har ingen egen ljusteknik. Om det finns
ett befintligt ljus i lokalen som motsvarar våra krav
använder vi oss gärna av det. I annat fall behöver ljuset
hyras in. (Kostnad tillkommer) Ljus- och teknik rider finns.
Mörkläggning: Total mörkläggning (turné)
Övrigt: Avstängda rökdetektorer - liten rökmaskin
används! Hissbara rån för att hänga backdrop. Någon som
sköter överlämning av ljusteknik och lokal.
Det går att söka subvention genom Kulan.

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!

