Hej amigo!
— glada rytmer och roliga infall för barn 3-5 år
Marco Rios & Natalie Beabella bjuder på glada
rytmer och roliga infall. I detta barn- och
familjeprogram deltar publiken aktivt i både sång
och dans, bland annat i hip-hop, reggae och
sambatakter på svenska.

Föreställningen
"Hej amigo!", "Hej min vän!" eller "Hej min
kompis!". Det är en vänlig hälsning på
svenska/spanska. Programmet är på svenska och
det är ett ypperligt tillfälle att på ett lekfullt och roligt
sätt få stifta interkulturellt bekantskap med olika
språk, sånger, rytmer och danser såsom samba,
reggae, hip-hop mm. Några av de sångerna från
programmet fanns med på SVT och även på P3
barnradio. Alla sånger finns på CD.
Att jobba vidare i klassrummet:
Om så önskas kan föreställningen utvidgas till ett
Skapande skola-projekt med en workshop som hålls
för lärare/pedagoger med fördjupning kring valet av
låtar, språk, rörelser, danser och dess användning,
och hur pedagogerna kan arbeta vidare i
klassrummet. Motorik, glädje, språk, gemenskap,
rörelse, rytmik m.m.

Marco Rios: Värmlänning från Peru. Sångare,
gitarrist, med mera. Slog igenom på SVT Bolibompa,
Björnes magasin och även med översättningarna av
Björn Afzelius sånger till spanska. Turnerar flitigt i
hela Sverige på skolor, festivaler, institutioner,
kyrkor och andra ställen. Marco har gett ut flera CD
skivor för barn: ”Hej amigo!”, ”Sambalelê”, ”Jag kan
om jag vill!” och ”A la rueda rueda!. Han har också
givit ut skivorna ”Björn Afzelius sånger på spanska”
och ”Värmlatino”.
Natalie Beabella: Sångerska, gitarrist, artist och
musikproducent från Argentina. När hon inte spelar
barnmusik, så sitter hon på El Sol y la Luna studios
och producerar sina och andras låtar, uppträder som
solist eller med sin egen världsmusikgrupp "Natalie
Beabella". Hennes debutskiva ”No te doy más” (Du
får inget mer) är hennes debutalbum. Hon arbetar
just nu med en uppföljare där flera kända
argentinska musiker och producenter är involverade.

FAKTA
Rek ålder: Barn 3-5 år
Publikantal: 40 (35 om det är 3-åringar med)
Speltid: 40 min
Bygg/rivtid: 30 min/ 30 min
Spelyta/takhöjd: Tom samlingssal, ej
genomgångsrum, minst 7x10 m. Varken el eller
mörkläggning behövs.
Kontakt:
www.marcorios.se
info@marcorios.se

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!

