Äventyr och Resfeber
med

Idajjan & Josajjan

Äventyr och Resfeber är en varm och engagerande föreställning som bjuder in alla att vara delaktiga i sång,
ramsor och rörelser. Med humor, magi, allvar och glädje får publiken bekanta sig med Idajjan och Josajjan och
följa med i deras musikaliska vänskapsäventyr. Det bjuds på en musikalisk upplevelse med olika instrument på
scen och musik i varierade genrer så som blues, folkmusik och opera.
Kopplat till föreställningen erbjuds även workshop och utökade träffar med kulturpedagogiskt
projekt/Skapande Skola då vi utgår i från föreställningen och följer upp teman som vänskap och känslor i
sånger, ramsor och musiklekar. Barnen får även lära sig sånger och danser ur föreställningen samt prova på att
testa några olika instrument.
Längd: 35 min föreställning + 35 min workshop i
direkt anslutning. Därefter två pedagogiska
tillfällen á 50 min/dag. Totalt tre dagars projekt.
Ålder: 6-9 år
Maxpublik föreställning: 60
Maxpublik pedagogiskt: 30
Pris: 1 föreställning, 1 workshop, 4 pedagogiska
tillfällen (två tillfällen per grupp)=
19 500 kr + moms. Resor, traktamente och logi
tillkommer.
Spelyta föreställning: 4x4 m
Lokal: Rymligt rum att röra sig i med ren och fri
golvyta
Josefin Lidén: sång, cajon, maraccas
Ida Gillner: sång, gitarr, melodica, saxofon
Josefin och Ida är båda utbildade på Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg och numera
erfarna pedagoger och musiker. De möttes som
kollegor i Kulturskolan där de arbetade med El
Sistema.
Kvalitetsstämplade av Gbg:s Kulturförvaltning,
Kultur i Väst och Musikcentrum Väst

Grupperna erbjuds totalt två-tre sammanhängande dagar
med musik och rörelse då de både får uppleva och delta.
Målet är att stärka både individen och gruppen,
tillgängliggöra olika känslor och samtal kring dem samt ge
barnen inspiration och nya musikaliska upplevelser och
erfarenheter.

”Ida och Josefin har verkligen förgyllt
vår vecka barnen tyckte
det var sååå roligt! Har mycket positiv
respons av alla klasser!”
Lärare åk 1-3 på Hyssnaskolan, Härryda
”Ida och Josefin möter barnen med stor
respekt. På ett mycket professionellt vis,
tar de upp känsloteman som RÄDSLA,
MOD och GLÄDJE. Den enorma
musikaliteten hos båda, sprider sig ut
till publiken som ett pärlband. Jag kan
varmt rekommendera denna
scenkonstproduktion!”
Babzan Ekdahl Gutesjö,
Kultursamordnare V. Göteborg

Ida Gillner - 0706-364254 - info@idagillner.se - www.mcv.se/idajjan-josajjan

