Snickar-Janne

— en riktig hantverksmästare!
Det knackar på dörren. In kommer
en blåklädd filur med spretigt hår
och en penna bakom örat . Det är
SnickarJanne, som ska laga stolarna i
lokalen.

Eller vänta…kanske en visp? Snickar-Janne är
mycket fundersam. Kanske är det någon av barnen
som vet vad det är för något som ligger i lådan.
Det visar sig att innehållet i verktygslådan är en fiol,
och Snickar-Janne och barnen hjälps åt att förstå
hur instrumentet fungerar. Så småningom fylls
rummet av musik när Snickar-Janne drar stråken
över strängarna. Snickar-Janne spelar olika sorters
musik; klassisk, folk- och popmusik, och pratar med
barnen om hur man kan känna sig när man hör
musik. Musik som barnen känner igen varvas med
musik som de får uppleva kanske för första gången.
Alla känslor är tillåtna under tiden Snickar-Janne
spelar loss på sin fiol. Till och med Janne själv har
svårt att sitta stilla och måste också upp och hoppa
och dansa
Sagt om föreställningen:
”Jeanette Eriksson, som spelar Snickar-Janne, har
ett kreativt handlag med barnen i publiken. Hon
samtalar med dem på ett ledigt och roligt sätt,
lyssnar verkligen på barnen och tar deras
kommentarer på fullt allvar. Snickar-Janne har
tålamod att låta barnen bli kreativa, de får komma
med idéer och de får dansa.”
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Föreställningen är skriven och spelas av av
violinisten och riksspelmannen Jeanette Eriksson.
Jeanette arbetar både som soloartist och i olika
konstellationer och är utbildad vid Högskolan för
scen och musik, Göteborg.
Föreställningen
Barnen möts av Snickar-Janne, som kommer
bärandes på en stor låda med verktyg och annat
som behövs i arbetet. Snickar-Janne är en pratsam
filur, som gärna berättar om sig själv och sina fina
verktyg. Janne öppnar glatt lådan för att visa, men
det är något som inte stämmer. I lådan ligger något
annorlunda. Det ser mer ut som ett tennisracket.

"I denna fantastiska enmansföreställning visade
Snickar-Janne på ett fantasifullt sätt att fiolen kan
användas till olika musikgenrer. Barnen fick delta
aktivt och de fick möjlighet att både ställa och svara
på frågor. Ett uppskattat inslag var när barnen fick
berätta vilken sinnesstämning de kände till en viss
melodi. Föreställningen ger möjlighet till fortsatt
diskussion och arbete i klassrummet."
FAKTA
Rek ålder: 4-9 år
Pris:
Skola: 1 konsert 4800 kr / 2 samma dag 8400 kr
Offentlig: 1 konsert 6600 kr / 2 samma dag 11000
kr
Teman: Musik, tankar och känslor kring musik, olika
musikgenrer
Publikantal: Ca 30-50 barn beroende på ålder

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!

