FAMILIA
med
Välkommen till FAMILIA!

En svängig, mustig och smått fundersam musikföreställning för barn 5-9 år.
Om att längta, sakna, känna sig ensam eller känna sig som en regndroppe i ett stort härligt hav.
Om att vilja vara tillsammans och landa i ett evigt fredagsmys.
“STRÅF var en sådan wow-upplevelse för mej och att se hur er magiska föreställning når barnen.
En ärlig förväntansfull ung publik som ni omfamnande med profession, närvaro. Skickligt uttrycksfulla musiker /sångare och att ni så lekfullt
minimalistiskt rör er naturligt på scenen”. (Förskolepedagog)
I föreställningen undrar vi:
Är familjen långt borta eller nära?
Kan störst vara minst?
Hur många familjer kan man ha?
Får djuren vara med?
Planeterna? Stjärnorna?
Är din familj liten eller stor?
Kanske hör du ihop med fler än du tror!
Föreställningen har under hösten 2017 vuxit fram ihop med barngrupper i olika åldrar. Gruppen vill utifrån dessa möten berätta en historia om
oss människor och vårt behov av sammanhang och gemenskap. Familia är en föreställning om att känna sig välkommen och på plats med både
sig själv och andra. Musiken i föreställningen är nyskriven av Stråf, Lena Willemark och Ahmad Al-Khatib.
Stråf Vocal Strings är både en stråkkvartett OCH en vokalkvartett. Medlemmarna spelar och sjunger samtidigt. Detta ger en alldeles säregen
klangfärg och stämning åt den framförda musiken, en upplevelse av stråkinstrument och sång i en sällsynt symbios. Stråfs medlemmar har lång
erfarenhet av sceniska musikproduktioner för barn och unga (Markatta, Big Wind, Teater Jaguar m.fl.) och strävar efter att vara fullt närvarande
och lyhörd inför sin publik. Alla fyra är eller har varit med i Amanda, den banbrytande sceniska kören från Göteborg.
Stråf är: Sanna Källman: Sopran, Cello, Åsa B Johansson: Alt, Violin 1,
Tobias Edvardson: Tenor, Viola, Francis Shaughnessy: Bas, Violin 2

Spelperiod:
Tisdag 13 - Fredag 15 November
Speltid: ca 45 min
Ålder: 5-9 år
Plats: Skolmattan / Djurgårdsgatan 13 Majorna
Info: straf@skolmattan.se
Artistens hemsida: www.straf.se
Pris 30 kr/elev för elever i Göteborgs skolor
Bokas på: www.skolmattan.se

Bokning & information:
All bokning görs i formulär på vår hemsida www.skolmattan.se (Bokningen är bindande).
Där hittar du också mer användbar information: resväg, bilder, ljud, länkar osv.
Varmt Välkomna!

