Kulturbyrån Gira:
Högt ovan molnen

En magisk allsångsföreställning för de små
Månd 6 Maj - Onsd 8 Maj
Förskola 3 - 6 år

Högt ovan molnen är himlen full av fantasi.
Ett moln blir till en häst som flyger över himlen.
Blixtar och dunder, magiska under.
Du dansar disco med såpbubblor i hatten.
Stjärnorna sjunger och månen den ler.
Högt ovan molnen är himlen full av fantasi
och vinden kan blåsa dig vart du vill.
Barn är också poeter.
Pegasen flyger över himlen med barnens ord som har blivit till sånger i vår föreställning.
Föreställningen bygger på allas medverkan, fantasi och lust.
Tillsammans kan vi skapa små storverk.
Alla grupper får ljudfiler & noter i förväg med de sånger som ingår i föreställningen.
Samla barnen - sjung, lek och dansa!
Kulturbyrån Gira är en grupp som gör allsångsföreställningar för och med barn.
Gruppen består av Anna Segerbrant dans/cirkuspedagog, attributör och maskmakare, Ewa J.
Kristeberg och Åsa Ericsson, båda musiker, pedagoger och tonsättare.
Vi har turnerat runt om i Sverige och spelat för barn på skolor, särskolor, förskolor, bibliotek, i
konserthus och på sommarunderhållning. Vi arbetar även med fortbildning för pedagoger och har
medverkat i ett antal olika kulturprojekt inom skola, kulturskola, särskola och förskola. Alla tre har
sina rötter i den kreativa verksamheten i Angereds Kulturskola där allsången på Angereds Teater har
spelat en stor roll i arbetet med barnen.
Flera av sångtexterna i föreställningen är skrivna av barn och tonsatta av Ewa, Åsa och andra
musikpedagoger.
Måndag 6 Maj kl. 09.30 + 10.45
Tisdag 7 Maj kl. 09.30 + 10.45
Onsdag 8 Maj kl. 09.30 + 10.45
Speltid: ca 40 min
Ålder: Förskolebarn: 3-6 år
Plats: Skolmattan / Djurgårdsgatan 13 Majorna
Info: erik@musikenshus.se
Artistens hemsida: www.kulturbyran-gira.se
Pris 30 kr/barn för barn i Göteborgs förskolor
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, länkar osv.
Välkomna!
INSPIRATIONSKVÄLL
Vill ni få idéer och lust till att jobba vidare med sångerna tillsammans med barnen.
Då kan vi även erbjuda inspirationskvällar för personalen där vi sjunger, leker och skapar kring låtmaterialet.
På Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13 Majorna, Månd och Tisd 18 +19 Mars, tid: 18.00-20.30
Kostnad: 350:-/deltagare Frågor: gasa.ericsson@gmail.com Anmälan senast: 1 Mars 2019 via hemsidan: www.skolmattan.se
Med stöd av: Göteborg Stad, Kulturrådet, Musikens Hus
& 1000-tack även till Göteborgs Kulturförvaltning för support.

