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Intro
Inom projektet Kulturcrew Kronoberg Blekinge har åtta unika Kulturcrew startats upp i Blekinge under
hösten 2018. Barn och unga mellan 10-15 år, har utbildats i arrangörskap med fördjupning inom ljud- och ljusteknik,
marknadsföring, värdskap samt presentation och är nu redo att ta hand om kulturarrangemang på sin skola. Syftet
är att ge barn och unga ökad kompetens, större ansvar och inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter för den egna målgruppen. Ett annat mål är att skapa en ung referensgrupp för kultursamordnarna och
stärka kulturombudens roll. Att skapa Kulturcrew kan öka antalet unga som blir intresserade och tar del av kultur
samt kan på sikt ge återväxt i länets arrangerande föreningar. 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.)
En efterlängtad lag träder i kraft 1 januari 2020 - Barnrättslagen - barnen i vårt land
kommer då äntligen att innefattas av en lag som värnar om deras rättigheter och behov
på allvar. Man kan säga att Barnrättslagen blir en barnanpassad mänskliga rättighetslag,
vilket behövs eftersom barn inte har samma möjlighet att uttrycka sig eller göra sin röst
hörd som vuxna har. Vuxna måste säkerhetsställa att barns rättigheter följs genom att
lyssna på barn, ge barn inflytande och kunskap om sina rättigheter samt att även ha barnperspektivet med i beslut som rör barn. Detta kommer att bli en spännande utmaning och nya arbetssätt för många
vuxna, men som också kommer att utveckla och berika vårt samhälle på många plan!
I Musikutbudet 2019 - 2020 presenterar Musik i Blekinge ett brett utbud av många musikgenrer som t ex folkmusik, jazz, rock, pop, visa, ethno, teckensång, klassisk musik, romsk musik, musik från Mellanöstern, afrosoul, hip
hop, Electric Dance Music, 50-tals musik och reggae. Musiken framförs via många olika instrument såsom oboe,
kontrabas, elbas, slagverk, ukulele, dragspel, munspel, fiol, violin, cello, saz, daf, oud, saxofon, trumpet, barytonsaxofon, akustisk- och elgitarr.
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 (musik, teater, dans och film) 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.

Anteckningar............................................. 19

Varmt välkommen att ta del av Musik i Blekinges musikutbud 2019 – 2020!

PRODUKTION: Krumeluren grafisk form & produktion
och Jesper Hafström.
FOTO: Joakim Larnö, Janus Langhorn, Joakim Lenell,
Timmie Hansson, Linus Morales, Cat Svensson, Dan
Evmark, Musik i Syd, Alex Giacomini, Magnus Malmberg, Patrik Sundström, Elliot Elliot, Sverker Berggren,
Peter Ahlbom, Adrian Pehrsson, Nanna Ludidi,
Carolina Johansson, Lars Löfvendahl, Björn Lindberg,
Björn Melin, Hans Persson, Klas Johansson.

					Christina

					

Vermandis

Producent Barn och Unga

TRYCK: Printfabriken, Karlskrona.
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Ålder

Glada hund

Ålder

Det var en gång en sång

3-5 år

3-6 år

V

usiksagan handlar om hemlösa henkaraktären, hunden
Janni, i sitt sökande efter en familj. Längs sin väg möter
hen tokiga, roliga karaktärer som framställs via bubblande musik,
teater, illustrationer rörelser och berättande. Vi utforskar instrumentens möjligheter att berätta genom att bjuda på roliga interagerande sånger. Blandar folktoner med visa, världsmusik och
nyskrivna sånger samt manus av Ida Gustafsson. En saga om
identitet, utanförskap om hur det är att vara hungrig och hemlös.
Om hur lätt vi kan göra gott för någon annan genom vänskap och
hur de allra enklaste tingen kan göra stora underverk för den som
behöver hjälp.

arför är det bra att vara kort och varför är det bra att vara
lång? Hur gick det till när Kung Rosengnäll blev glad igen
och hur ska lilla Karin våga åka i den stora rutschkanan?

Sättningen består av sagolika toner från Emma Svenssons oboe,
grymma grooviga komp från Anne Marte Eggens bas och skojiga
sagor och visor i sin vildaste form från Ida Gustafsson på sång,
gitarr och illustrationer. Tre musikentreprenörskor som var och
en har flera års erfarenhet av att ha spelat folk- och världsmusik i
olika form, har nu strålat samman för att undersöka det musikaliska och scenkonstnärliga berättandet från ett annat perspektiv.

Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

M

Målgrupp: 3-5 år
Max publik: 40-60
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 5 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 60/40

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

FAKTA

FAKTA

Sagor blir till sånger och sånger blir till sagor i denna musikstund
för de minsta barnen, som ju är rätt små jämfört med vuxna människor men samtidigt ganska stora jämfört med en fjäril, till
exempel. Men en liten fjäril kan ju också vara väldigt stor om man
jämför med en myra… Detta och mycket annat funderar vi på i
ett program om stort och smått och mittemellan, där skratt och
allvar blandas med sång och musik. Albumet ”Det var en gång
en sång” finns på Spotify.

Det är färger och mönster som andas 70-tal. Sånger och sagor
om minoriteter och utsatthet varvat med interagerande sånger
om och med knasiga karaktärer.

Målgrupp: 3-6 år
Max publik: 50
Speltid: 30 min
Spelyta: 4 x 4 m

Moster Gittars Gobitar

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”.

FAKTA

Nykomponerad musik och texter av Per Dunsö.
Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

Målgrupp: 3-6 år
Max publik: 50
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 4 m
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Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

3-6 år

G

amla och nya sånger av och med Gitte Pålsson. Barnen får möta Moster Gittar
och hennes sånger i en intim musikstund med sjung och gung. Hon har med sig
några av sina gitarrer, men också dragspel, en charrango och en djembetrumma.
Tillsammans med barnen skapar hon här och nu gemenskap där musiken står i
centrum. Det blir sånger som nu hunnit bli klassiker på många förskolor runt om i landet som: På vår bonnagård, I ett hörn satt en örn, Krokodilen simmar i Nilen, De fem
små apornas sång, Kickan och Kocken eller En sång från Bolivia. Allt kan hända och
barnen kan önska så att deras favoriter kommer med. Och behöver Gitte en orkester,
då plockar hon fram rytminstrument ur musik- och skrammelväskan och bjuder in
barn att hjälpa henne på scenen. Det är svängiga, enkla och roliga sånger där barnen
är med. Rytm, rörelse, sång och spel och om utrymme finns - också dans! För att alla
barn ska förstå används också gosedjur, bilder och stora sångböcker, vilket gör att
sångerna blir tydligare för barn med svenska som andraspråk. Dessa gosedjur och
teckningar finns i Moster Gittars ”sångväska". Så det är bara att plocka upp dem. En
cd och sånghäfte delas ut till varje förskola. Lärarhandledning mailas ut efter besöket.
Det finns möjlighet till fortbildning för pedagoger.

FAKTA

Den sjungande bänken

Ålder

sånger, rytmik, rörelser och ramsor

Målgrupp: 3-6 år, Särskolan
Max publik: 40, gärna blandad
åldersgrupp
Speltid: 40 min

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

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

Ålder

3-6 år

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Särskola
n

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

3-5 år

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!

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!

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

L

åtsaskompisar, gosedjur, morfar, bästisar... tänk va' många vänner man kan ha!
"En värld av vänner" är en ny sångföreställning med tecken som stöd och med
vänskap som tema. De flesta sångerna är hämtade från läromedlen Kom igång
med teckensång 1 och 2. Vi vill väcka intresse för teckensång och få igång ett
pedagogiskt arbetssätt på förskolor, grundskolor, särskolor, så att teckensånger blir
ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter som musikpedagoger, författare och föräldrar till barn med Downs syndrom.
Vi kan erbjuda fortbildning då vi presenterar våra läromedel och sjunger teckensånger, tränar på att använda TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation) i vardagliga situationer, ger metodiska tips och idéer, stärker din
sångröst och har kul tillsammans!
Medverkande: Kerstin Axelsson och Margaretha Evmark

Målgrupp: 3-6 år, Särskolan
Max publik: 80
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 3 m
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Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 30/30

3-6 år

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Målgrupp: 4-7 år
Maxpublik: 60
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 5 m

Doktor Kling och Syster Violina

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 40/20

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

Ålder

4 -8 år

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

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.

!

www.teckensangforlag.se

FAKTA

!

Ålder

4-7 år

Etiopien finns ett talesätt om sång som översatt till svenska blir:
”När hjärtat svämmar över, så kommer det ut genom munnen”.
Arg, ledsen, rädd eller glad? Sjung om ilskan som bubblar upp
ibland och som kan få en att slå till en kompis, glädjen över att
få den julklapp som man mest av allt ville ha och det sorgfyllda
hjärtat när kompisen flyttar från stan. När sångarna och multiinstrumentalisterna Anders Larsson och Allan Skrobe sjunger och
pratar om känslor blir de förebilder i en värld där pojkar lär sig att
inte gråta. En varm föreställning om känslor för alla som vågar
och inte vågar.

Medverkande: Allan Skrobe, gitarr & sång och Anders Larsson,
kontrabas, slagverk & sång.

Särskola
n

Ålder

I

Allan och Anders är två erfarna musiker som under lång tid sjungit
och spelat för och med barn. Båda är verksamma som musiker
på heltid och har turnerat runtom i världen de senaste tjugofem
åren. Pedagogiskt material finns till denna föreställning.

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

En värld av vänner

Hjärtat svämmar över

www.musikiblekinge.se

FAKTA

FAKTA

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.

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

Ålder

FAKTA

Vi älskar Rock!

Målgrupp: 4-8 år
Max publik: 60
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

7

Ålder

Snickar-Janne

Smaka på språket

5-9 år

En riktig hantverksmästare!

med Sexton strängar.

D

F

Målgrupp: 5-9 år
(från 4 år i blandad
grupp)
Maxpublik: 30

Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V

Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 30/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1

Ålder

Marhaba Hej

5-9 år

N

är Gabbe en dag får en ny granne, Nadin, blir det inte riktigt
som han tänkt sig. Nadin är helt annorlunda än han själv; pratar högt på ett främmande språk och vill trumma och ha fest när det
är läggdags i huset. Kan man vara vänner även om man är olika?
Är det möjligt att vara lika fast man ser olika ut? Hur gör man för att
vara vänner och trivas tillsammans men samtidigt ha respekt för att
alla är olika?

Ålder

10-12

år

FAKTA

Medverkande: Filip Runesson (violin), Gabriele Freese (violin), Paula Gårsjö
(viola), Anna Thorstensson (cello)
Manus och idé: Sexton strängar och Daniel Adolfsson
Regi: Daniel Adolfsson

Föreställningen främjar elevernas kreativitet och intresse för olika musikstilar genom en lekfull berättelse. Snickar-Janne inbjuder med sin
fiol till olika känslor och stämningar och elevernas erfarenheter utmanas i mötet med musiken. Snickar-Janne inbjuder till att våga uttrycka sig och tycka olika. Föreställningen har ett tydligt genusperspektiv och genom figuren Snickar-Janne utmanas både barnens men kanske framför allt de vuxnas invanda tankesätt och
normer. Snickar-Janne kan spela överraskningskonsert i klassrum också!
Medverkande: Jeanette Eriksson.

Målgrupp: 6-9 år (6-åringar på
vårterminen) och personer
nya för det svenska språket
Max publik: 80

Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V

Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 60/60
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

Ålder

Ur-kul

6-9 år

En alla tiders musikföreställning!

V

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.
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.

En arabisk/svensk barnföreställning och historien om en spirande
vänskap mellan två mycket olika personer. Efter föreställningen för
Nadin och Gabriel en diskussion med barnen om vad de sett och
upplevt i pjäsen. Barnen får höra om musikernas uppväxter i Irak,
Egypten och Sverige, veta mer om de olika instrumenten samt
diskutera pjäsens teman.
Målgrupp: 5-9/10-12 år
Maxpublik: 150
Speltid: 45 min
Spelyta: 5 x 4m

Lokal: Aula/gympasal
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 90/30

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 2

www.musikiblekinge.se

FAKTA

!
FAKTA
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6-9 år

ölj med in i musiken och smaka samtidigt på det svenska språket.
Sexton Strängar har skrivit egen musik som på ett musikaliskt och lekfullt sätt tar sig an det svenska språket. Vi smakar till exempel på alfabetet,
vokalerna, ordklasser och ord som stavas lika, men betyder olika saker.
Smaka på språket kan vara en konsert eller ett Skapande skola-projekt.

FAKTA

et knackar på dörren. In kommer en blåklädd filur med spretigt hår
och en penna bakom örat. Det är Snickar-Janne, som ska laga
stolarna i lokalen! Barnen möts av Snickar-Janne, som kommer bärandes på en stor låda med verktyg som behövs i arbetet. SnickarJanne är en pratsam filur, som gärna berättar om sig själv och sina fina
verktyg. Snickar-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. 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 SnickarJanne drar stråken över strängarna. Snickar-Janne börjar spela olika
sorters låtar, och pratar med barnen om hur man kan känna sig när
man hör musik. Alla känslor är tillåtna under tiden Snickar-Janne spelar
loss på sin fiol. Till och med Snickar-Janne själv har svårt att sitta stilla
och måste upp och hoppa och dansa!

Ålder

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

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

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 4

9

r

J

azztrion Fri Luft har skapat en ny föreställning som baserar sig på improvisation ur ett globalt perspektiv där barnen är
medskapare. De belyser vikten av musik som ett universellt språk och hur den kan förena människor trots olikheter som
etnicitet, bakgrund och åsikter. Barnen får improvisera, sjunga, dansa och prova instrument med musikerna. De vill tänja på
gränser och testa hur låter tex Pippi Långstrump som indisk raga? Beethoven i reggaeskrud? Markus & Martinus som fuga eller
varför inte Abba i balkanskrud? Det kanske finns fler beröringspunkter i
musik jorden runt än man ser vid första anblicken?

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 minnespalett med både ljusa och mörka färger, roliga och oroliga funderingar med sväng i dur och vals i moll.

Gruppen ger inga svar utan ger publiken verktyg för att skapa sin
egen fantasi där ingenting är rätt eller fel.
Medverkande: Jonas Lindeborg (trumpet ),
Staffan Findin (trombon),
Andreas Andersson (barytonsaxofon).

FAKTA

En 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”

Text & musik av Per Dunsö.

Målgrupp: 6-12 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

Målgrupp: 10-12 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 2 x 3 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 45/20

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

Musikskapandet 6.0
At the movies
Gustav Lundgren & Unit tolkar Disneyklassiker.

V

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.

FAKTA

Välkommen till ”At the movies”!

Målgrupp: 9-12 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 4 m
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Bärhjälp: Nej
Lokal: Fri golvyta
Antal medv: 4
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men ej krav.
Bygg-/rivtid: 90/30

r

med Friluft.

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.

10-12
å

Ålder

9 -12 å

r

En föreställning som ständigt uppdateras.

Ålder

10 -16
å

r

"

Utvecklingen av denna produktion fortsätter 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.
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?
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
Medverkande: Bitte Appelqvist och Albin Appelqvist.

FAKTA

G

Ålder

Global Karneval

6-12 å

FAKTA

Klasskamrater

Ålder

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
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Ålder

Ethno on the road

10-19

från idé till färdig låt!

Ålder

10-19

år

thno i Dalarna är sannolikt världens största internationella folkmusikläger för ungdomar.
Från detta sommarläger med hundra deltagare, i
åldrarna 17-25 år från mer än dussinet länder, väljs
varje år ut 5-6 av de bästa som får komma tillbaka för
en två veckor lång turné tillsammans med två erfarna
ledare.

Målgrupp: 10-19 år
Max publik: 100 (kan spela för 200 i bra lokal)
Speltid: 40 min
Spelyta: 8 x 6 m (kan även funka på normal mindre scen).
Lokal: Fri golvyta.

Ålder

10-19

V

i kommer att jobba tillsammans med musikproducent/sångerskan/rapparen Ida ”Adée” Olsson och musikproducent/låtskrivare/dj Albin ”Eternal
Wonder" Appelqvist i denna produktionen.
Konceptet bygger på det framgångsrika projektet ”Future Songwriting” som
startades av just Adée. Skolproduktionen kommer att ta tillvara hela gruppens/
klassens idéer och jobba med alla byggstenar i musiken. Text, rytm, melodi och
framförande. Interaktiviteten är viktig. Målet är att man ska ha en färdig låt efter
att ha träffat oss, en låt som man kan visa hemma eller för sina kompisar.
Projektbeskrivning ”Future Songwriting”
Målet är att på sikt öka intresset för låtskrivande och unikt artisteri i regionen
och det riktar sig till ungdomar som inte har någon/eller lite erfarenhet sen
tidigare men som har ett starkt intresse för musik. Att öka kunskapen och förståelsen runt låtskrivande är det huvudsakliga målet med projektet och att öka
intresse för eget skapande, men även direkta effekter så som ökat deltagande i
Imagine (fd Musik Direkt) och ett större intresse av att börja skapa egen musik.
På längre sikt hoppas projektet kunna bidra till att öka kulturlivet i Blekinge.

FAKTA

Medverkande: Ida Adée Olsson, Albin Appelqvist och Bitte Appelqvist.
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Bygg-/rivtid: 90/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

år

El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg-/rivtid: 120/60
Bärhjälp: Nej

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

FAKTA

vå artister som möts i den gemensamma kärleken till soulmsiken.
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.

från idé till färdig låt!

Spelyta: 4 x 2 m
Lokal: Klassrum el. liknande.
El: 230 V
Mörkläggning: Nej

r

T

Låtskrivarproduktion

Målgrupp: 10-19 år
Max publik: 30 el. i samråd med
Bitte.
Speltid: 40 min

12-19
å

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.

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

Mörkläggning: Gärna, men
ej ett krav.
Bygg-/rivtid: 90/45 (el. enligt
överenskommelse)
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 5

Radiomusik 50-talet 13Å-l1der
Dimpker Brothers & Martin Ihbom

8 år

Ä

ven om de påhittade radioutsändningarna i denna produktion är
fiktiva så bygger de på händelser som faktiskt ägde rum i Radiotjänst ABs utsändningar. Radions påverkan på musikens utveckling har
varit helt avgörande och Sveriges Radio innehar Sveriges om inte världens största musiksamling. Musiken och radion har gått hand i hand
sedan starten och bland annat tillkom Radiokören inom ett år efter att
Radiotjänst AB skapades. Resten är historia... Vår inspiration har vi
delvis fått från Tages Sommarprogram från 1967, i vilken Tage Danielsson spelar låtar och presenterar artisterna som sin fiktiva släkt.
Musik som framförs i Radiomusik 50-talet är bland annat: Far, jag kan
inte få upp min kokosnöt, Gräsänklings blues, That’s alright Mama,
Rock Around the Clock and many more…
Medverkande: Martin Ibohm och Dimpker Brothers
Idé och produktion: Carolina Johansson
Manus: Martin Ibohm och Carolina Johansson
Musik: Dimpker Brothers

FAKTA

Ethno drivs av Folkmusikens Hus i Rättvik, Dalarna.

Afrobeat, soul, hip hop
En ny föreställning om allas lika värde
med Adeé, Mpho, Bitte & Unit.

E

Ungdomar från både Sverige och andra länder
skapar folkmusik i spännande arrangemang och
med en spelglädje som kan försätta berg. Konserter
och workshops med ett unikt band med en helt unik
repertoar. En grupp som visar att olikheterna är en
tillgång och inte en belastning och att musiken är
världens bästa språk.

år

Ålder

Målgrupp: 13-18 år
Maxpublik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/rivtid: 90/45

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

Kort om Tage Danielsson (1928 - 1985)

Tage Danielsson var mångsysslare som började som producent på Radiotjänst under mitten av 1950-talet, för att sedan bli underhållningschef 1959
-1962. Han initierade under denna tid Sommarprogrammen.Tage Danielsson träffade Hans Alfredson på radion och tillsammans bildade de AB
Svenska Ord 1961. Tage Danielssons humor har beskrivits som tidsmedveten och milt satirisk, med texter som präglas av finurlighet, humanism
och mild samhällssatir.
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Ålder

Munspelet i fokus

10-19

med Filip Jers och Unit.

Ålder

13-19

år

år

Alla 3 -16 åringar i Blekinge omfattas av
samarbetsavtal enligt Blekingemodellen.

M

usik i Blekinges ensemble Unit har ett unikt
samarbete med den internationellt uppmärksammade munspelaren Filip Jers. Denne munspelsvirtuos som vid den ringa åldern av 18 blev dubbel
världsmästare i munspel har kallats av musikkritikerna i Europa för ”The Swedish Harmonica Sensation”.
Musikanten och kompositören Filip Jers har vid 32
års ålder etablerat sig som en av världens mest betydande artister på sitt instrument. Han är den förste
munspelare som tog en masterexamen vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Filip Jers har samarbetat med artister från olika genrer till exempel Benny
Andersson, Timbuktu, Tomas Ledin, Jan Lundgren,
Monica Dominique, Jill Johnson och Lill Lindfors.

1 Välj den produktion ni önskar. Välj också ett reservprogram.
2 Lämna beställningen senast 6 mars 2019 till kultursamordnaren i din kommun som sammanställer och skickar önskemålen vidare till Christina Vermandis, Musik i Blekinge.

l Respektera de krav som gäller för varje produktion.

FAKTA

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.
Målgrupp: 13-19 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 4 x 4 m

Lokal: Fri golvyta.
El: 230 V
Mörkläggning: Gärna, men
ej krav.

Bygg-/rivtid: 60/45
Bärhjälp: Nej

Christina Vermandis

Producent
						 Barn & unga

Ålder

13-19

ildur Höglind är en musiker och låtskrivare från Johannishus, Blekinge.
Hon hämtar sin inspiration från litteratur, drömmar, människans livsvillkor och existensiella frågor. 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, vunnit Blekingefinalen av P4 Nästa 2018 och
mottog 2018 Blekinge kulturstipendium, 2017 Stims stipendium och 2016
Kungliga Musikaliska Akademiens ungdomsstipendium för sitt skapande.
Medverkande: Hildur Höglind, Kristofer Johansson och Niclas Höglind.

FAKTA

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

Sölvesborg: Lotta Mattisson och Lukas Wägbo, Barn- och
utbildningsförvaltningen

H
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Karlskrona: Johanna Berup, Kultur- och fritidsförvaltningen

Olofström: Anna Lundholm, Kultur och fritidsförvaltningen

Singer/songwriter.

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

Bra om ni tänker på följande:

Karlshamn: Pernilla Ekwall Liljeqvist, Kultur Karlshamn

Hildur Höglind

Målgrupp: 13-19 år
Max publik: 100
Speltid: 40 min
Spelyta: 3 x 4 m

Här hittar du din samordnare i Blekinge:
Ronneby: Britt-Marie Söderbom, Ronneby Kulturskola

I denna föreställning kommer ni att få höra nya
arrangemang av kända melodier från förr och nu,
med influenser från olika kulturer. Det blir spelglädje,
spontanitet och sväng!
Medverkande: Kristofer Johanson slagverk,
Niclas Höglind gitarr och Filip Jers munspel.

Så här beställer du

Bärhjälp: Nej
Antal medv: 3

år

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 2018 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. Jag arbetar även med att
utveckla Skolbioverksamheten i alla våra kommuner och sitter i styrgruppen för KulturCrew i Blekinge.
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

					

Producent
Offentlig vuxen

Ulf ”Bitte” Appelqvist

Rockkonsulent

Mycket stolt titulerar han sig Producent, Vuxenverksamheten.

Musik i tankarna?

HP har alltid funnits. I alla fall inom MiB. Han har många berättelser om MiB genom
tiderna. Fråga honom endast om du har tid. Vi kallar honom "ordens trubadur". Varför?
Han slutar aldrig...

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.

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.

Jesper Hafström

Producent
					 Offentlig vuxen
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 sysslar jag med allt från affischer och layout till webb samt ljudteknik.

Lina Villysson

Produktionssamordnare

Jag 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 och projektledning och har tidigare arbetat på bland
annat Stage4you i Torsås, Melodifestivalen, talangtävling i Hollywood med mera.
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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).
l Ekonomisk stöttning av projekt, konserter etc.
l Jag har stor erfarenhet av att vara konferencier.

Songlines
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.

!

www.songlines.se

Future Songwriting
Tillsammans med Ida Adée Olsson som är artist, låtskrivare och utbildad
musikproducent, driver Musik i Blekinge Future Songwriting som lyfter fram
och inspirerar unga musiker i hela Sverige genom workshops och enskild
handledning. Läs gärna mer på facebooksidan.

future songwriting
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.

!

www.imaginesweden.se

Lisa Miskovsky, Sabaton, Malena Ernman 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!

17

Unit

Anteckningar

Kristofer Johansson, trummor & Niclas Höglind, gitarr

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.hoglind@regionblekinge.se.
Trum- och rytmikworkshop. Kristofer håller trumclinics/
workshops för alla åldrar, ung som gammal.
Om du har frågor eller önskemål, kontakta Kristofer på:
kristofer.johansson@regionblekinge.se.

!

www.blekingeguitarclub.se

Niclas

Kristofer

!

www.blekingejazzandworld.se
blekinge jazz & world

Blekinge Jazz & World 2019. För nittonde 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!

Outro
Den 1 januari 2019 bildades den nya organisationen Region Blekinge, en sammanslagning av gamla Landstinget Blekinge
och dåvarande Region Blekinge. Nya Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling i hela länet och ansvara för hälso- och
sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik samt kultur och bildning. Den
primära fördelen med nya Region Blekinge är ett tydligare och starkare regionalt ledarskap där den politiska ledningen blir direktvald via de blå röstsedlarna i valet. För Musik i Blekinge innebär förändringen
ett närmare och enklare samarbete med ex. Blekinge Folkhögskola och sjukvården då vi nu tillhör
samma organisation.
Oförändrat är dock att Musik i Blekinges största publik är Barn och Unga - något vi är oerhört
stolta över. Vi värna starkt denna målgrupps rätt att såväl möta som aktivt påverka det utbud
av kulturupplevelser som genom vår försorg besöker skolor.
Det är min förhoppning att ni uppskattar årets utbudskatalog med sitt varierande innehåll
och att vi tillsammans, med kulturen som redskap, fortsätter vårt fantastiska arbete för
barn och ungas bästa.

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

Christina Vermandis

Kristofer Johansson

Niclas Höglind

Producent Barn & unga

Musiker i Unit

Musiker i Unit

Arrangör-/amatörstöd

Trummor • Pedagog
Jazzkonsulent

Gitarr • Pedagog
Jazzkonsulent

0455 -73 71 56
0766-36 29 60
kristofer.johansson@regionblekinge.se

0455 -73 71 55
0766-36 29 65
niclas.hoglind@regionblekinge.se

Morgan Carlsson

Björn Melin

Ulf ”Bitte” Appelqvist

Länsmusikchef

Producent, Ljudtekniker

Rockkonsulent

Administration • Ekonomi

PA • Teknik
Musik i vården

Musiker • Pedagog
Förenings- och bandhjälp

0455-73 71 57
0766-36 29 58
bjorn.melin@regionblekinge.se

0455-73 71 53
0766-36 29 64

Hans ”HP” Persson

Jesper Hafström

Lina Villysson

Producent offentlig vuxen

Producent offentlig vuxen

Produktionssamordnare

Jazz, visor och övriga musikföreningar

Kammarmusik, folkmusik och körer

0455-73 71 58
0766-36 29 57
hans.persson@regionblekinge.se

0455 -73 71 54
0721-55 10 51
jesper.hafstrom@regionblekinge.se

0455-73 71 60
0766-20 88 60
lina.villysson@regionblekinge.se

0455-73 71 59
0766-36 29 59
christina.vermandis@regionblekinge.se

0455- 73 71 40
0766-36 29 61
morgan.carlsson@regionblekinge.se

ulf.appelqvist@regionblekinge.se

Musik i Blekinge, Region Blekinge
Besöksadress: Ronnebygatan 22, Karlskrona
0455 - 73 10 00 | info@musikiblekinge.se | www.musikiblekinge.se
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