Vattenmannen och Speed dyker upp
Vattenmannen och Speed är
TV-programmet som kommit ut i
verkligheten för att prata, göra konster
och sjunga om det viktigaste vi har –
vatten.

Barnen är med och sjunger, dansar och diskuterar
om det härliga, men också jobbiga med vatten och
hav. Hur mår sjöarna och haven? Finns det hajar i
Sverige? Hur fungerar vattnets kretslopp? På ett
lekfullt sätt och med musikens hjälp berättar vi om
och diskuterar olika vattenfrågor. Visst finns det
problem, men de är till för att lösas. Vi kan göra det
tillsammans!
Medverkande:
Vattenmannen: Robert Cronsioe – synt, gitarr,
dragspel, trummaskin mm. Har turnerat med bland
andra The Cardigans, Joakim Thåström,
musikteaterföreställningarna -Huller om Buller med
Tone och Poff och Ljudhjältarna.
Speed: Tomas Hirdman – sång, gitarr mm. “The
hardest working man i barnshowbusiness” (DN)
har skrivit mycket musik till SVTB, bland annat Hotell
Kantarell, skrivit och producerat en mängd
CD för barn, senast den Grammisnominerade
Johanna och kökskvartetten med Johanna
Westman.
Att jobba vidare i klassrummet:
Perfekt för klasser som håller på med vattentema,
miljöfrågor och långsiktig hållbarhet.
Boka subventionerat via Länsmusiken 2018/2019

När Vattenmannen och Speed dyker upp med sin
vagn kan vad som helst hända. Lindans med
vattenmannendockan, indiska reptricket och framför
allt- musik! Och vilka ljudvågor de skapar: jazz, pop
och reggae med låtar som H20, Samma Vatten och
Dykare - låtar som barnen känner igen från tvprogrammet om Vattenmannen & Speed som sänts
på UR och SVTB i flera omgångar sedan 2011.

FAKTA
Rek ålder: 5 – 12 år
Pris: 13.000 föreställning på faktura + resa & logi
utanför Sthlm. Fler fst ger rabatt.
Teknik: Finns egen mobil anläggning som kopplas
in i PA vid behov.
.

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!

