Hitta Rätt!
— musikteater inspirerad av FN:s barnkonvention
Hitta Rätt! är en skol- och familjeföreställning som
synliggör barnens rättigheter på ett för målgruppen
begripligt sätt. Med utgångspunkt i barns tankar kring
FN:s barnkonvention sammanflätar Grammisnominerade Ensemble Yria ny musik, rörelse och
konventionstext till en visuell, klingande och interaktiv
upplevelse för många sinnen.

Ekman och innehåller diskussionsunderlag, noter och
kreativa idéer på hur lärare, tillsammans med barn, kan
utforska och förankra barnkonventionen.
Yria erbjuder även en rytmikworkshop där ensemblen
tillsammans med eleverna, genom musik och rörelse,
reflekterar vidare kring barnets rättigheter.
År 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige och skolan
har en viktig roll i att göra den tillgänglig för både barn och
vuxna. För att barns möjlighet att använda sig av sina
rättigheter ska bli bättre, behövs kunskap om dessa. Här
kan Hitta Rätt! fylla en funktion.
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Ensemble Yria:
Grammisnominerade Ensemble Yria arbetar med
turnerande konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet.
De erbjuder ett flertal interaktiva
musikteaterföreställningar, visuella konserter och
rytmikworkshops på olika teman samt tillhörande
musikböcker fulla med nyskriven musik och kreativa tips.
Föreställningen
Har du tid att titta på moln? Var kommer ditt namn ifrån?
Känner du att du blir lyssnad på?
Lo, Billie och Humlan är i sin koja när de plötsligt får ett
alldeles äkta vykort, adresserat till “Dig med rättigheter”.
På kortet står det “Sök efter artiklar!” Det måste vara en
skattjakt! Kompisarna beger sig ut på ett spännande och
utmanande äventyr där de möter olika hinder. De tar hjälp
av varandra och av publiken, som mitt under
föreställningen uppmanas att delta i en omröstning när ett
viktigt vägval ska göras!
Jobba vidare:
Till föreställningen finns ett musikalbum med massa
svängiga låtar på temat och ett handledningsmaterial.
Häftet är framtaget i samarbete med barnrättsexpert Åsa

FAKTA
Målgrupp: årskurs F-3
Föreställning.
Pris: 22 000 kr för 1-2 fst samma dag och plats. Kostnad
för ljus tillkommer.
Publik: max 100 barn (beroende på lokal) + vuxna
Speltid: ca 50 min (exkl. insläpp)
Bygg/riv: 240 min/120 min
Lokal: Mörklagd blackbox/aula/gymnastiksal
Scenyta: 8x6m, 4m takhöjd + publikplatser
Workshop
Pris: 6000 kr (ex moms) 60 – 90 min.
Deltagarantal: 25 elever + närvarande lärare
Lokal: Ett stort fritt golv, ex. tömt klassrum.
Reseersättning: tillkommer samt logi vid behov.
Subvention söks via Kulan inom Stockholm stad.
Kontakt:
info@ensembleyria.se
Cia Olsson, tel: 073-664 39 61
http://www.ensembleyria.se/produktion/hitta-ratt/

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!

