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Intro
I Musikutbudet 2018 - 2019 presenterar Musik i Blekinge stolt två nyproducerade föreställningar skapade
av kompositören och musikern Per Dunsö! Produktionen ”Den sjungande bänken” vänder sig till våra yngsta
och framförs av Per Dunsö själv tillsammans med artisten Anna Lahmer. ”Klasskamrater” är en föreställning för 6
-10-åringar som framförs av artisterna från ”Ur-Kul” - Niklas Holtne, Mia Moilanen, Karl Ingvarsson och Victor Berg.
Per Dunsös musikaliska verk genomsyras av en stor respekt för de barn som ska lyssna. Dessutom är verken genuina, fantasifulla och har mycket hög musikalisk kvalité. Denna musik kommer att leva kvar under många år framöver.
Musikerna Adeé, Mpho, Bitte & UNIT (Kristofer Johansson och Niclas Höglind) har skapat en ny produktion om allas
lika värde - ”Afrobeat, soul, hip hop”, som vänder sig unga från 12 år och uppåt. Mphos influenser från Sydafrika
och Adées rötter i hip-hopen färgar in denna föreställning som levererar många viktiga budskap i en skön groovy
soulkonsert.
Musikutbudet 2018 - 2019 bjuder även på musikgenrer som jazz, rock, pop, visa, reggae, balkan, klassisk, gypsyjazz, keltisk, orientalisk, EDM med digitalt skapande, trollerimusik, folkmusik och musik med loop-pedal!
Under våren 2018 startas projektet Kulturcrew Sydost, som bygger på
en modell ursprungligen från Norge. Frivilliga elever från 10 år och uppåt,
utbildas i arrangörskap, för att sedan ta hand om kulturarrangemang på sin
skola, i sin kommun eller på ett större arrangemang i regionen. Syftet är att
stärka elevinflytande och öka ungas delaktighet inom kultur. Ett annat mål
är att skapa en ung referensgrupp för kultursamordnarna, stärka kulturombudens roll samt höja deras status på skolorna. Att skapa kulturcrew på
skolorna i Blekinge, kan öka antalet unga som tar del av kultur och kan ge
återväxt i länets arrangerande föreningar, vilket Musik i Blekinge har arbetat
aktivt med de senaste åren. Detta projekt är också mycket viktigt ur ett
barnrättsperspektiv. ”…att främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet” (Utdrag ur FN:s konvention om barnets rättigheter,
artikel 31.) Kulturcrew Sydost är ett samarbetsprojekt mellan kulturinstitutioner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar.
Tack vare Musik i Blekinges välfungerande samarbete med länets engagerade kultursamordnare och kulturombud samt Blekinge läns Bildningsförbund, möjliggörs Blekingemodellen och kulturgarantin. Detta resulterar i att
Blekingebarnen får uppleva flera scenkonstupplevelser årligen på skoltid och garanteras därigenom delaktighet i
kulturell och konstnärlig verksamhet.
Alla våra produktioner i denna utbudskatalog är lämpliga för unga med
behov av särskilt stöd och artisterna kan anpassa musikföreställningarna
om så önskas. Om det finns intresse för att produktionerna ska framföras
offentligt är ni välkomna att kontakta mig för kontraktsskrivning och bokning.
Varmt välkommen att ta del av Musik i Blekinges musikutbud 2018 – 2019!

Christina Vermandis
Producent Barn och Unga
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Den sjungande bänken
med Dunsö Kapell.

V

isst kan man längta bort ibland till de stora äventyren, någonstans
på andra sidan horisonten. Men man behöver inte alltid resa så
långt – om man tittar sig noga omkring och lyssnar uppmärksamt kan
det räcka att sätta sig en stund och fundera på bänken där borta under
trädet. Och med hjälp av fantasin och en del tålamod händer det: Från
molnen kommer sångerna singlande och hamnar framför våra fötter!
Välkomna stora och små till en sångstund där ”bitarna passar så bra
ihop och blir till ett sjungande pussel”.

S

En nyinspelad CD med alla låtar kommer att ingå i föreställningen!
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Skepp o´hoj

V

FAKTA

FAKTA

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/30

usanne Lind, prisbelönt folkmusikant som i 20 år har sjungit och dansat med
tusentals barn över hela landet kommer till Blekinge igen!

Den här gången med en massagesaga där Molly och Tiger går på äventyr för att
hitta Solberget. Det blir sång, musik, rörelser och lite massage. Härliga bilder ur
boken visas på skärm (som Susanne har med sig) och förskolan får behålla ett
exemplar av boken ”Det bor en tiger i mina händer” av Jeanette Milde och Sabine
Rosén. I boken finns även instruktioner till de enkla och mysiga massagerörelser
som passar ihop med sagan.

Nykomponerad musik och texter av Per Dunsö.
Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.
Målgrupp: 3-5 år
Max publik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 4 m

Det bor en tiger i mina
händer

Ålder
3-8 år

Illustratör: Jeanette Milde

Ålder
3-5 år

Ålder
3-5 år

Målgrupp: 3-8 år
Max publik: 40
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 1,5 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/15

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

Vi älskar Rock!

V

ilken musik är den roligaste att lyssna på? Vilken musik får
en skrika så högt en vill till? Vilken musik uttrycker alla starka
känslor samtidigt? Vilken musik får en att springa runt och dansa
precis som en vill? Rock såklart!

älkommen ombord på de sus- och brusälskande sjömännen Tages och Ninos båt. I stället för roder styrs denna
skuta av en tenorsaxofons rytm och rörelser. Kasta loss med
dragspel, klarinett och slagverk, far iväg bland vågade vågor,
virvlande sjögräs och svängiga grodor. Barnen får sjunga och
spela med och fritt fantisera vidare kring havets alla andra
(fantasi-)(o)djur. Är det en vattentunna eller en trumma?
Vem bor där inne? Kan man spela på hav? Och hur låter det?

Ålder
3-5 år

Ålder
6-9 år

I den här föreställningen spelar vi en utdöende konstform: rockmusik. Vi får lära oss headbanga, moshpita, klä ut oss och sjunga
med så högt vi kan. Ingen får sitta stilla!
Medverkande: Lisa och Matt Bouvier är erfarna rockmusiker som
har turnerat världen runt. De tycker att barnmusik ska vara något
starkt och intensivt och vill föra vidare rockens kulturarv till en ny
generation.

Musiken är förankrad i jazz, improvisation och barnvisor och
har till stor del komponerats av sjömännen själva. Barnen får
låna instrument för att själva musicera.
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Målgrupp: 3-5 år
Max publik: 30-40
Speltid: 35 min
Spelyta: 3 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 60/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

FAKTA

FAKTA

Medverkande: Emeli Ek, slagverk och Ida Karlsson, tenorsaxofon, klarinett, dragspel.

Målgrupp: 3-5/6-9 år
Max publik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2
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Oändliga möjligheter med sång i loop

V

ad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens
egna röster? Precis allt, menar sångaren och multiinstrumentalisten Dan Svensson. Här får publiken möta honom allena och från
början till slut vara med att forma en improvisationsföreställnings
oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner och
loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje och
förundran över ljudens oändliga universum. Allt kan hända när barn
och vuxna bjuds in och påminns om livets loopar som bara går och
går, dag för dag och år efter år …

Ålder
3-9 år

Bygg-/rivtid: 60/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

V

arför låter saxofonen så konstigt? Hur får man tyst på
operasångerskan? Och hur tröstar man en gitarr som
sprungit rakt in i en högtalare? Vi tittar in i Doktor Klings
musikklinik och får under några sprudlande minuter möta
såväl vimsiga visor som blyga tromboner och krassliga
instrument. Doktor Kling ställer diagnos och den operationsglada Syster Violina lugnar och plåstrar om i denna nygamla
klassiker som bjuder på både ett och annat sensationellt
medicinskt ingrepp samt massor av härlig smittande musik
och underfundiga texter av Per Dunsö.
Medverkande: Anna Lahmer och Per Dunsö.

FAKTA

www.musikiblekinge.se
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Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/30

Målgrupp: 4-8 år
Max publik: 100
Speltid: 35 min
Spelyta: 6 x 6 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/60

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

Den resande Rogen

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder
5-9 år

med Apolonia.

Ålder
4 -8 år

D

en resande Rogen är en föreställning om en ”råglimpa” som jagas
på flykt och blir beskylld för stöld och snatteri trots att hon är
oskyldig. Var hon än lägger sig om natten blir hon dessutom ideligen
väckt av den onda makten ”Klubb Ordning och Reda”. De har
nämligen bestämt att det är förbjudet för just råglimpor att sova på
allmän plats. Hon jagas gång på gång på flykt. Trots hennes redan så
långa vandring tvingas hon fortsätta letandet efter en trygg plats.
På sin färd finner hon en annan utstött och jagad karaktär, Mustaschen,
som hotas med fängelsestraff om hen inte bestämmer sig för att vara
en pojke eller flicka. Tillsammans styr de flykten mot musikens hemland Apolonien. Där öppnar musikens kraft människors hjärtan så att
alla kan leva i trygghet. Men vägen dit är mycket farlig och ”Klubb
Ordning och Reda” hotar ständigt med att förgöra deras planer.
Res tillsammans med karaktärerna genom medryckande folkproggmusik samt sång och rörelser. Vem vet, kanske är det just din hjälp
som behövs för att de båda ska lyckas ta sig till Apolonien?
Ida Gustafsson som är musiker i gruppen Apolonia har här skapat en
föreställning om migration och utanförskap. Musiken är glad Balkan
och reggaemusik som Ida delvis skapat tillsammans med barn!

Illustration: Ida Gustafsson

FAKTA

Doktor Kling och Syster Violina tar emot vimsiga visor och
krassliga instrument i musikkliniken.

Målgrupp: 4-8 år
Max publik: 60
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

n nyskriven föreställning som bygger på den medryckande
musiken ur ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Här bjuds
barnen in till att leka med ord, musik och rörelse under ledning
av tre agerande musikpedagoger. Föreställningen tar sig igenom
alfabetet från A till Ö. Bokstäver försvinner, kalsonger byts ut mot
bokstaven ”K” och bokstaven ”O” ser ju ut som en trumma!

Illustration: Ida Bergström Forsberg

Doktor Kling och Syster Violina

!

E

FAKTA

FAKTA

Spelyta: 4 x 3 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej

Ålder
4-8 år

Medverkande:
Elin Wrede, sång, piano, kazoo, slagverk
Josefin Knagg, sång, piano, trumpet, slagverk
Per Knagg, sång, gitarr, slagverk

Dan Svensson är sångaren och multiinstrumentalisten som figurerat
i många olika sammanhang på folk- och världsmusikscenen.
Han är utbildad sångare, men har också specialiserat sig på slagverk och spelar mycket för barn och i band som Alla Fagra,
Tarabband och ODE.

Målgrupp: 3-9 år
Max publik: 30 (3-5 år)
60 (6-9 år)
Speltid: 35 min

Alfabetsmysteriet

Målgrupp: 5-9 år
(gärna blandade
grupper)
Maxpublik: 75

Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 5 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V

Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/40
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Medverkande: Göran Abelli, trombon, karaktären Den Resande Rogen.
Ida Gustafsson, sång, ak gitarr, rörelser, karaktären Mustaschen.
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Wenzell & Bugge

Ålder
6-9 år

Ur-kul
En alla tiders musikföreställning!

Ä

art tar tiden vägen när man sover? Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren?
Och hur många straxar går det på en kvart? Detta är bara några av de stora frågor som
ni kanske får svar på i denna tidskrävande föreställning om tid, på gott och ont,
på allvar och på kul. Lika väl som att tiden kan vara inne så kan den ju ha gått ut.
Och tänk vad tiden kan gå! Den kan ju både gå fort och långsamt. Rätt och fel.
Framåt och bakåt. Den kan till och med stå still. Fast det hoppas vi såklart att
den gör i denna klockrena och efterlängtade nyuppsättning av Dunsö Kapells
klassiker med massor av härlig musik och underfundiga texter av Per Dunsö.

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

Klasskamrater

G

ntligen har det blivit Blekinges tur att få uppleva Ronni Kot Wenzel,
marimba och Kristian Bugge, fiol!

FAKTA

FAKTA

www.musikiblekinge.se
Lokal: Fri golvyta
El:230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 45/30

V

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder

9 -12 å

r

ad händer om man tar musiken från en Disneyfilm och spelar den som
svängig gypsy jazz i supergitarristen Django Reinhardts anda?

Gitarristen Gustav Lundgren har tillsammans med Unit gläntat på dörren
till den tecknade och animerade filmens värld. De har valt ut musiken ur
några oförglömliga filmklassiker, och med Gustavs bländande gitarrspel och
råsvängigt komp från Unit (Niclas Höglind, Kristofer Johansson och Mattias
Welin) framförs musiken som glödande gypsy jazz eller Hot Club.
Välkommen till ”At the movies”!

Målgrupp: 6-10 år
Maxpublik: 75
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 5m

Lokal: Fri golvyta
El:230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 45/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

FAKTA

FAKTA

En helt ny musikföreställning med gänget bakom succén Ur-Kul
med nya underbara och underfundiga sånger av Per Dunsö. ”Visst
har vi vuxit flera decimeter, visst har det gått en väldig massa dar.
Men drömmarna och våra hemligheter, det kan ni skriva upp – dom
har vi kvar”
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Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/45

Gustav Lundgren & Unit tolkar Disneyklassiker.

Är man fortfarande klasskamrater när man blir vuxen? Vad var det
som hände med Arvid på rasterna? Varför måste den gamla matteläraren mäta allt hela tiden? Är Karl lika rädd för skuggor nu som
han var då? Och blir man nån helt annan när man kommer hem
från skolan? Fyra klasskamrater som nu blivit vuxna återförenas och
med hjälp av sång och musik, hopp och steg, skratt och gråt så ger
de sig ut på en fartfylld och tänkvärd minnesresa till tiden då de själva gick i skolan. En minnes-palett med både ljusa och mörka färger,
roliga och oroliga funderingar med sväng i dur och vals i moll.

Text & musik av Per Dunsö.

Målgrupp: 6-16 år
Max publik: 150
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 3 m

At the movies

Ålder
6-10 å
r

änget bakom succén Ur-Kul är tillbaka med en ny fartfylld,
minnesrik och nästan läxfri musikföreställning!

Medverkande: Mia Moilanen, Niklas Holtne, Karl Ingvarsson,
Victor Berg.

r

Denna mästerliga duo har redan varit världen runt med sin musik. Med stort
engagemang och förförisk energi plockar de musikinfluenser från olika folkmusikaliska traditioner, från Skandinavien till Sydamerika, Turkiet och Kanada.
Den ovanliga kombinationen marimba och fiol, skapar ett helt eget sound, där
klassisk musik möter folkmusik i snabba polkor och ljuvlig sagomusik.
Wenzell & Bugge är ett danskt samarbete mellan två prisbelönta internationellt turnerande musiker som är världsvana och talar svenska.

I rollerna ser vi Niklas Holtne som gjort över 350 föreställningar av succén
”Doktor Kling & Syster Violino”. Med sig har han även skådespelarna och
musikerna Karl Ingvarsson, Victor Berg och Mia Moilanen.

Målgrupp: 6-9 år
Maxpublik: 75
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 5 m

6-16 å

Unik fiol- och marimbaduo i världsklass.

V

!

Ålder

Målgrupp: 9-12 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 4 m

Bärhjälp: Nej
Lokal: Fri golvyta
Antal medv: 4
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men ej krav.
Bygg-/rivtid: 90/30

9

Ålder

Keltisk musik och mystik

9-16 å

r

K

eltiska sagor och myter är starkt knutna till Skottland och
Irland. Öländske irländaren John Leo Carter och skotske
blekingen David Adam tar dig med på en musikalisk resa genom
sina gamla hemländer med sånger, låtar, berättelser, dans och
bildspel. Du får lyssna på de traditionella keltiska instrumenten
bodhran, irish bouzouki, skotsk säckpipa, träflöjter och prova
på keltisk dans.

Orientaliskt slagverk
Med Dan Svensson.

E

leverna kommer att få uppleva och lära sig om trummor från
öst i Iran till Nordafrika. Konsert där trummornas olika roller demonstreras med hjälp av looppedal och rytmiska övningar på hela
golvet. Eleverna kommer också att få spela på instrumenten och
lära sig grundläggande tekniker, samt få utforska rösten som resurs
i samband med trumspel.
Konserten och workshopen är anpassad för mellanstadiet och
högstadiet.
Medverkande: Dan Svensson.

10 -16
å

r

"

I föreställningen/workshopen får eleverna förutom mig träffa och lyssna på en
ung dj, producent, musiker, skivbolagsdirektör som berättar och visar det nya
musikskapandet. Barnen/ungdomarna får se hur vi gör musik med telefoner,
paddor, syntar, gitarrer, loopar mm. Alla appar som vi berättar om och visar
får barnen med sig, så att de direkt kan börja göra musik själva. Fokus läggs
på det egna skapandet! Vi ger en resa genom denna värld som kallas EDM –
electronic dance music. Vi berättar om artister som Avici, SHM, Deadmau5,
Armin van Buren, Rebecca och Fiona, Nervo mfl. Vi kommer att ha med massor av spännande utrustning som de unga får ”klämma” på. Hur många av er
har testat en Thermin?

Målgrupp: 9-16 år
Max publik: 70
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/45

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder

10 -16
å

r

Denna föreställning passar både mellan- och högstadiet. Vi gör några små
ändringar när vi spelar för de olika åldersgrupperna. Produktionen har funnits
i tre år, men ser helt annorlunda ut nu än när den startade pga det jag sa i början - musiklivet och skapandet förändras ständigt. Det har varit en fantastisk
respons från både elever och lärare." - Bitte Appelqvist

FAKTA

FAKTA

!

www.johnleocarter.com

Ålder

En föreställning som ständigt uppdateras.
Utvecklingen av denna produktion fortsätter i samma i takt som samhället
omkring oss. Musikskapandet idag förändras hela tiden och det är viktigt
att vi ”vuxna” tar detta på allvar. Att lära sig göra musik med datorer, syntar,
loopar är samma utmaning som att lära sig vilket annat instrument som helst.

David Adam spelar säckpipa och flöjt och är från Inverness nära
stranden av Loch Ness i Skottland. Han spelar även borderpipes,
smallpipes, tin whistle och träflöjt.
John Leo Carter är sångare, låtskrivare och folkmusiker från
Cork, Irland. Hans låtar har beskrivits som ren poesi, en unik
musikupplevelse.

Musikskapandet 5.0

Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 60 eller i
samråd med Bitte.
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 2 m
Lokal: Klassrum eller

liknande.
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30
Bärhjälp: Nej.
Antal medv: 2

detnyamusikskapandet

Medverkande: Bitte Appelqvist och Albin Appelqvist.

Ålder

Spelman på taket

10-16
å

r

En musiker och en trollkarl skapar ett band.

M

usik och trolleri har rytmen gemensamt. I denna föreställning som är
inspirerad av musikalen Spelman på taket, jammar vi ihop med
publiken. Ljudet kan komma från saxofonen, magiska objekt eller deltagarnas klappande händer eller stampande fötter.
När den fattige spelmannen blåser i sin saxofon, plockar trollkarlen obemärkt fram pengar ur hans öron. Dessa mynt rullas sedan ner för en slags
trappmaskin, där en melodi klinkar fram från den klassiska musikalen. Du
får både uppleva musik och magi i en ny innovativ form när dessa karaktärer kommer på besök.

Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m
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Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

FAKTA

FAKTA

Medverkande: Staffan Appelqvist, saxofon.
Joakim Keskinen, rytmer, trolleri och spelmaskin
Målgrupp: 10-16 år
Max publik: 200
Speltid: 40 min
Spelyta: 6 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 90/60

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2
Illustration: Joakim Keskinen
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Ålder

Afrobeat, soul, hip hop

Så här beställer du

12-19
å

r

En ny föreställning om allas lika värde
med Adeé, Mpho, Bitte & Unit.

Alla 3 -16 åringar i Blekinge omfattas av
samarbetsavtal enligt Blekingemodellen.
1 Välj den produktion ni önskar. Välj också ett reservprogram.

T

vå artister som möts i den gemensamma kärleken till soulmusiken. Föreställningen färgas av Mphos influenser från Johannesburg i Sydafrika och Adées rötter i hip-hopen. Adées och Mphos
starka sociala engagemang märks tydligt i deras låtskrivande och texter. Här står musiken och människors lika värde verkligen i centrum.
Tillsammans med musikerna Niclas Höglind, Kristofer Johansson och
Bitte Appelqvist kommer det att skapas grooves som spänner mellan
afrobeat, soul och hip hop.

2 Lämna beställningen senast 7 mars 2018 till kultursamordnaren i din kommun som sammanställer och skickar önskemålen vidare till Christina Vermandis, Musik i Blekinge.

Singer-songwritern Mpho Ludidi från Sydafrika hamnade i Sverige via
kärleken och har de senaste åren jobbat tätt ihop med MIB:s egna
duo Unit (Kristofer och Niclas). Tillsammans har de gjort många konserter både offentligt och i skolor. Samarbetet har också resulterat i en
CD som heter ”Ithemba" med Mpho Ludidi & Unit.

FAKTA
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Målgrupp: 12-19 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 4 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V

Dunsöproduktionerna Det var en gång en sång, Pyjamas och Varieté Varför De'? finns fortfarande för beställning som

Mörkläggning: Gärna, men
ej ett krav.
Bygg-/rivtid: 90/60 (el. enligt
överenskommelse)
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 5

offentliga eller utomläns konserter.
Musik i Blekinge står för alla artistrelaterade kostnader; gager, sociala avgifter, resor, logi, produktionskostnader och teknik.
Arrangören svarar för lokal, marknadsföring, eventuella elevtransporter och bärhjälp.

Ålder

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

l Vid tre föreställningar/dag måste samma lokal användas.

Offentligt och utomläns produktioner:

ildur Höglind är en singer/songwriter från Johannishus, Blekinge. Hon
hämtar sin inspiration bland annat från böcker, poesi och resor. Med finstämda melodier, gripande texter och en unik röst framför Hildur tillsammans
med Unit, Niclas Höglind och Kristofer Johansson, sånger som var och en
har sin egen historia. Hon har släppt två skivor, turnerat i England, kommit
3a i SM i gatumusik och mottog 2017 Stims stipendium och 2016 Kungliga
Musikaliska Akademins ungdomsstipendium för sitt skapande.

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/30

l Respektera de krav som gäller för varje produktion.

Sölvesborg: Lukas Wägbo, Barn- och utbildningsförvaltningen

Singer/songwriter.

Målgrupp: 13-16 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 4 m

l Se till att barn, ungdomar samt personal får ta del av och
tycka till om musikutbudet.

Olofström: Anna Lundholm, Kultur och fritidsförvaltningen

13-16

Medverkande: Hildur Höglind, Kristofer Johansson och Niclas Höglind.

Karlskrona: Johanna Berup, Kultur- och fritidsförvaltningen
Karlshamn: Pernilla Ekwall Liljeqvist, Kultur Karlshamn

Hildur Höglind

H

Bra om ni tänker på följande:

Ronneby: Britt-Marie Söderbom, Ronneby Kulturskola

FAKTA

Hip-hop/soulartisten Ida ”Adée” Olsson samarbetar ofta med Musik i
Blekinge i olika projekt. Förutom att Adée har en grym röst, så är hon
utbildad musikproducent och är en väldig tillgång som coach samt
workshopledare inom t ex låtskrivande och musikproduktion. Tillsammans med Bitte Appelqvist har de b la turnerat i USA, Kanada och
Frankrike.

Här hittar du din samordnare i Blekinge:

år

Christina Vermandis

Producent
Barn & unga

Jag koordinerar och utvecklar skolkonsertverksamheten tillsammans med länets kultursamordnare, så att alla barn mellan 3-16 år i Blekinge får uppleva 1-2 livekonserter per år
med professionella musiker enligt Blekingemodellens kulturgaranti. Under 2017 fick ca
30 000 barn i Blekinge möta levande musik i förskolan eller skolan! Vid länets offentliga
familjekonserter administrerar jag kontrakt och fakturering. Jag sköter även försäljning av
Musik i Blekinges egna musikproduktioner till övriga Sverige. Sedan våren 2017 arbetar
jag även med att utveckla Skolbioverksamheten i Blekinge i samverkan med kommunerna samt med Reaktor Sydost.
Inspiration och fortbildning får jag bland annat vid producentträffar och på olika kulturutbudsdagar. I januari 2016 avlutade jag en högskolekurs i Musikjuridik med inriktning upphovsrätt och jag är gärna behjälplig i
frågor som rör detta ämne. Jag administrerar även Musik i Blekinges amatör- och arrangörstödsbidrag.
Amatörstödet är ett ekonomiskt stöd åt amatörer inom olika musikgenrer. Något som skall stimulera till kvalitets- och
kunskapshöjning. Exempel på det kan vara musikfortbildningar och workshops.
Arrangörstödet är ett förlustbidrag för arrangerande föreningar. Detta stöd ska möjliggöra ett friare val mellan olika artister/
produktioner, utjämna prisskillnader och öka kvaliteten. Mer information samt blanketter finns på www.musikiblekinge.se.
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Hans ”HP” Persson

Lina Villysson

Producent
Offentlig vuxen

HP är ett inventarium på Musik i Blekinge. Ingen minns hur det var innan han var med.
Det kan bero på att han varit med hela tiden. Med ålderns rätt har han tagit sig vissa
friheter. Han har stor arbetsstol i skinn, dyr bordslampa (skyller på synen…), egen
färglaserskrivare (orkar inte gå till den gemensamma…), tycker det är konstigt att det
inte finns nybryggt kaffe när han är sugen. Det låter som att han är olidlig, men han
är faktiskt en ganska trivsam person. Lyckas man hålla honom mätt så är han riktigt
användbar. Han jobbar som producent för del av offentligverksamheten och en del
projekt. Med sina kontakter inom musiklivet, inte bara i länet, är han guld värd när det
behövs underrättelser. På bilden syns han tillsammans med sin bäste vän Nelson. De är
alltid tillsammans. Båda blir oroliga när de kommer ifrån varandra. HP hävdar att ”Ju fler
människor han träffar, desto mer älskar han sin hund.”

Produktionssamordnare

Jag är Musik i Blekinges senaste tillskott och arbetar som produktionssamordnare inom
vuxen offentlig- och barn & unga-verksamheten samt en del projekt. Ibland är jag även
ute på fältet och roddar, men mestadels blir det ekonomi, avtal och statistik.
Jag är utbildad i musikproduktion även inom projektledning och har tidigare arbetat på
bland annat Stage4you i Torsås, Melodifestivalen, talangtävling i Hollywood med mera.

Ulf ”Bitte” Appelqvist
Björn Melin

Ljudtekniker & Producent
Musik i vården

Jag jobbar som ljudtekniker, inspelningstekniker, turnéledare, teknikansvarig och kan
hjälpa till med det mesta vad gäller PA och inspelning med tonvikt på liveframträdande.
Jag håller även utbildningar inom detta område. Jag kan också bidra med råd och tips
inför konserter, samt i vissa fall var behjälplig med hårdvara.
Är också producent för konsertserier till vård- och omsorgsinrättningar, i samarbete
med Blekinge Läns Bildningsförbund.

Rockkonsulent

Musik i tankarna?
En rockskola, festival eller musikläger? Tveka inte att höra av er till oss. Vi kan hjälpa er med det mesta och skulle vi mot förmodan inte kunna hjälpa er så vet vi garanterat någon som kan. Ni får givetvis tillgång till hela vårt kontaktnät som sträcker sig
långt utanför Blekinges gränser.

Jag som rockkonsulent kan också hjälpa er med:
l Lån av utrustning. Vi har backline (t ex gitarrförstärkare, trumset och
basförstärkare) som man kan låna till sin förening.
l Skräddarsydda arrangörsutbildningar.
l Instrumental- och ensembleundervisning.
l Ledarutbildningar samt att ta fram ledare till olika verksamheter.
l Inspirationsdagar. (Här kan det t ex handla om hur man beter sig inför publik.
Detta gäller inte bara musiker utan alla som jobbar med människor på olika sätt).

Jesper Hafström

Producent
Offentlig vuxen

l Ekonomisk stöttning av projekt, konserter etc.
l Jag har stor erfarenhet av att vara konferencier.

Songlines
Jag arbetar som producent för offentlig vuxenproduktion, främst inom kammarmusik,
folkmusik och arrangerande körer. I samarbete med Musik i Syd, Länsmusiken Kalmar
och Kultur i Halland erbjuder Musik i Blekinge varje år en utbudskatalog för kammarmusikarrangörer, liknande den du nu håller i din hand, men med en rad ensembler och
artister från kammarmusikgenren.
Förutom detta pysslar jag med allt från affischer och layout till webb till ljudteknik.

Jag är även kontaktperson för Songlines Blekinge, som är en del av ett
kulturellt socialt nationellt projekt för unga som flytt. Unga skall själva
få chansen att via musik och möten bli en viktig del av det svenska
samhället. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper,
musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet.

!
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www.songlines.se
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Unit

Imagine

Niclas Höglind gitarr & Kristofer Johansson trummor

Unit är Musik i Blekinges egen ensemble (duo) och vi har vår musikaliska tyngdpunkt på jazz och improviserad musik.
Vårt arbetsfält är främst Blekinge, men vi figurerar i många olika sammanhang både i övriga Sverige och utanför landet.
Unit stöttar musiklivet bland annat genom konserter, jazzjam, musikteater och undervisning i form av clinics och kurser.
Blekinge Guitar Club är ett nätverk av gitarr- och basintresserade i och utanför Blekinge. Syftet är att på egen hand
eller tillsammans med andra ordna gitarrclinics, utställningar,
föreläsningar, konserter eller att uppmärksamma när t ex
någon känd och duktig gitarrist eller basist spelar i länet. Man
följer enkelt vad som händer genom Blekinge Guitar Clubs
facebookgrupp där den som vill kan vara med och göra inlägg.
Har du några frågor eller förslag går det också bra att kontakta
Niclas på: niclas@musikiblekinge.se.
Trum- och rytmikworkshop. Kristofer håller trumclinics/
workshops för alla åldrar, ung som gammal. Om du har frågor
eller önskemål, kontakta Kristofer på: kristofer@musikiblekinge.se.

!

Niclas

!

Kristofer

www.blekingeguitarclub.se
unit-mib.com

Blekinge Jazz & World 2018. För artonde året i rad anordnas Blekinge
Jazz & World på Bräkne-Hoby folkhögskola mitt i Blekinge. Det är 5 dagar
av jazz, världsmusik, svensk folkmusik, ensemblespel, clinics, sång, improvisation och jam. Kursen vänder sig till dig som redan spelar eller sjunger
och vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom jazz och världsmusik.
Blekinge Jazz & World har bl a blivit en populär fortbildning för musiklärare
och pedagoger. Sommarkursen är ett samarrangemang mellan Musik i
Blekinge och Blekinge folkhögskola. Gå gärna in och läs mer om vad som
händer på vår webb eller Facebook!

blekinge jazz & world
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www.imaginesweden.se

Future Songwriting

Eget skapande i fokus

Ida Adée Olsson är en artist, låtskrivare och utbildad musikproducent
som sedan 2013 turnérat internationellt och som nominerats till flertalet
priser, så som Scandinavian Soul Awards. Hon har släppt 1 album,
2 EPs och gjort flera stora samarbeten med artister och producenter.
Hon är nu aktuell med med singeln "Wasted On You" som är producerad
av JKey (amerikansk producent som tidigare jobbat med Beyoncé och
Akon m.f). Sedan 2015 har hon drivit låtskrivar-projektet "Future Songwriting" där hon hjälpt, lyft fram och inspirerat unga musiker i hela Sverige
genom workshops och enskilda sessions.

18:e året!

EN SOMMARVECKA FYLLD
JAZZ, FOLKMUSIK,
ENSEMBLESPEL,
WORKSHOPS OCH
KONSERTER
MITT I BLEKINGE

www.blekingejazzandworld.se

Imagine (före detta Musik Direkt) är Sveriges
största och bredaste tävling för unga musiker.
Här är det fritt fram för alla mellan 13 och 21 år.
Rockare och spelmän, jazzkatter och operaartister. Popsnören och rappare, violinister och
vissångare. Alla är precis lika välkomna. Nästan
femtusen ungdomar brukar delta när tävlingen
rullar igång på hösten. Från Norrbotten i norr till
Skåne i söder.
Erik Grönwall, Sabaton, Amanda Jenssen
och Abalone Dots gjorde det. The Cardigans,
Laleh, José González och Karlshamnssonen Johan "Shellback" Schuster gjorde det också!
De har alla varit med i Sveriges största tävling för unga musiker – Imagine!

Blekinge Jazz & World 2018

!

Sveriges största musiktävling för ungdomar

AV

18:E ÅR

ET

S

SOMMARK18UR
17-21 JUNI 20

f r mer info och anm lan:

WWW.BLEKINGEJAZZAN

DWORLD.SE
Blekinge folkhögskola
www.blekingefolkhogskola.
se

Nu finns det möjlighet att boka konceptet som 1 dags - eller helg workshop där fokus ligger på att inspirera till det egna skapandet hos varje
individ. Under workshopen tar Adée deltagarna från första idé till inspelning i inspelningsprogrammet Logic Pro X.
I dag finns det så stora möjligheter till eget musikskapande genom att
alla har tillgång till datorer, men det finns en övervikt av pojkar som tar för sig i tekniksituationer och Adée fokuserar därför
gärna på att lyfta fram tjejerna och visa att tekniken och datorerna är lättmanövrerade och ett medel till att bli fri i sitt eget
musikskapande. Vid intresse finns även möjlighet att fokusera på scenframträdande och artistutveckling.
Workshopen har tre delar och inleds av presentation och kort genomgång av programmet Logic X Pro där gruppen gemensamt skapar ett beat/musikstycke bestående av programmerade trummor, bas och ackordinstrument. I den andra delen
läggs fokus på textskrivande där deltagarna enskilt eller i grupp skriver texttill musiken som precis skapats. Avslutningsvis så
spelas de text och sångmelodier in och sätts ihop till en färdig låt.

!

www.adeeofficial.com
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Personal
Christina Vermandis

Kristofer Johansson

Producent Barn & unga

Musiker i Unit

Arrangör-/amatörstöd

Trummor • Pedagog
Jazzkonsulent

0455-32 19 01
0766-36 29 59
christina@musikiblekinge.se

0455 -32 19 22
0766-36 29 60
kristofer@musikiblekinge.se

Morgan Carlsson

Björn Melin

Länsmusikchef

Ljudtekniker

Administration • Ekonomi

PA • Teknik
Musik i vården

0455- 32 19 19
0766-36 29 61
morgan@musikiblekinge.se

0455-32 19 02
0766-36 29 58
bjorn@musikiblekinge.se

Hans ”HP” Persson

Jesper Hafström

Producent offentlig vuxen

Producent offentlig vuxen

Jazz, visor och övriga musikföreningar

Kammarmusik, folkmusik och körer

0455-32 19 00
0766-36 29 57
hp@musikiblekinge.se

0455 -32 20 63
0721-55 10 51
jesper.hafstrom@regionblekinge.se

Ulf ”Bitte” Appelqvist

Ajne Cela

Rockkonsulent

Kontorsansvarig

Musiker • Pedagog
Förenings- och bandhjälp

Kontaktperson Kultur & Fritid

0455-32 19 18
0766-36 29 64

0455-30 37 91
0709-30 41 27
ajne.cela@regionblekinge.se

svenskdansk@telia.com

Niclas Höglind

Lina Villysson

Musiker i Unit

Produktionssamordnare

Gitarr • Pedagog
Jazzkonsulent

0455-32 13 56
0766-20 88 60
lina.villysson@regionblekinge.se

0455 -32 19 21
0766-36 29 65
niclas@musikiblekinge.se

Anteckningar

Vem som gör vad och hur du kommer i kontakt med oss

Outro
Tillsammans med länets invånare skapar Musik i Blekinge en unik mångfald
i musikutbudet med både bredd och
spets, präglat av hög kvalité, nyskapande
och med stor respekt för vårt kulturarv.
Med hjälp av vårt nya produktionssystem (Maestro) så har transparensen i vår
beslutskedja ökat markant, vilket i sin tur
innebär att den demokratiska processen
för hur resurser fördelas blivit bättre.
Arrangörernas, föreningarnas och publikens intressen tas till vara på ett mer rättvist
sätt.
Musik i Blekinge har under de senaste
åren styrt om tillgängliga medel för att
uppnå en jämlik fördelning mellan genrerna och verkat för det paradigmskifte
som innebär att samtliga genrer värderas
likvärdigt - visa, jazz, klassiskt, folk och
pop är alla en del av vårt kulturarv och ska
självklart verka på samma villkor. Särskilt
vill vi lyfta popmusik som alltid ansetts
kommersiellt gångbar trots att så inte är
fallet. Av alla medel som finns nationellt till
musiken är det mindre än 10% som går till
popmusik.
Digitalisering av musik och kultur
undgår ingen. Att kunna skapa, musicera,
publicera och marknadsföra musik digitalt
öppnar fantastiska möjligheter. Musiken
blir tillgänglig för alla överallt.
Musik i Blekinge är länets största arbetsgivare för musiker och ser uppgiften att
ta till vara på och bevaka musikers villkor
som en självklarhet. Tillsammans med det
professionella musiklivet skapar vi
ett varierat utbud där förnyelse och kvalité
står i centrum.

Morgan Carlsson
Länsmusikchef
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Fakturaadress: Region Blekinge, Musik i Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22, Karlskrona
0455 - 32 19 01 | info@musikiblekinge.se | www.musikiblekinge.se

