kultur i vården
Programkatalog 2011 Barn

KULTUR I VÅRDEN
I denna katalog finns ett tjugotal kulturprogram att välja på.

Att ta medicin är inte roligt

De vänder sig till dem som vistas en längre tid inom vården i

men att ha roligt är medicin.

Stockholms län.

Du som är beställare av kulturprogram har två programkata

(Japanskt ordspråk)

loger att välja utifrån; den du tittar i nu, som vänder sig till barn
samt en för ungdomar och vuxna som även finns i en tryckt
version. I ungdoms- och vuxenkatalogen finns flera program som
även passar för barn. Om du använder båda katalogerna får du
mer att välja på.

Kulturupplevelser kan öppna för nya samtal och ge en stunds
givande samvaro. Beställare genom åren har sagt att artister från
programkatalogen sprider lycka och välmående till vårdtagarna.

I samarbete med beställare är kulturutbudet framtaget av
Kultur i vården på Stockholms läns landstings kulturförvaltning.
Målet är att kunna erbjuda långtidssjuka ett utbud med bredd och
hög kvalitet

KULTUR I VÅRDEN

PROGR AMK ATALOG

B A RN 2 0 1 1

2

Barn

Innehåll
Så bokar du program................................... 4
Kontakt......................................................... 5
Beställningsblankett.................................... 6
Utvärderingsblankett................................... 7

Program för barn
Abellis Magiska Teater................................. 8
Alauda – Bland älvor och troll..................... 9
Bakom bergen, öster om solen................. 10
Bandy och Papa Dave’s
Rock n´clown show......................................11
Berättarlabbet.............................................12
Det var en gång..........................................14
Djungeldjuren, Baloo och Lejonungen......15
Djurkompaniet........................................... 16
En Rapp önskeshow med Linda..................17
Ensemble Yria............................................. 18
Entertain U..................................................19
Hör du vinden?........................................... 20
Ibland när jag ska sova.............................. 21
IMPROvisor trio.......................................... 22
Jodelihoj..................................................... 23
Kalles klätterträd – Godá Godá................ 24
Konstapel Bengtsson och det stora
försvinnandet............................................. 25
På Kenyas savann....................................... 26
Rajtan Tajtan Allstars................................ 27
Say Theatre................................................. 28
Sjung med oss............................................ 29
KULTUR I VÅRDEN

PROGR AMK ATALOG

Slávakonserter............................................ 30
Snårpans miniMUSikal............................... 31
Sånger och sagor med tecken................... 32
TORE and the NO SMOKERS...................... 33
Trollkarlen Mr Dannyman......................... 34
X-Y-Zebra.................................................... 35
Målarverkstan............................................ 36
Birgitta Hålenius-Hofgård......................... 37
Emelie Lagergren....................................... 37
Liselott Höjman.......................................... 38
Marie Ahl.................................................... 38
Mattias Pettersson..................................... 39
Mikael Dolfe............................................... 39

Fotografer:
Abellis Magiska Teater
Anette Andersson
Daniel Rudholm
Fanny Hedin
Klara Granberg
Martin Naucler
Micke Sandström
Mikael Johansson
Peter Parkrud
Richard Sseruwagi
Tibor

Övrigt
Stockholms läns landstings
kulturverksamhet...................................... 40
Projektverksamhet inom
Kultur i vården............................................41

Visste du?
Nu finns även ungdoms- och
vuxenkatalogen på vår webbplats.

B A RN 2 0 1 1

3

Barn

 Till innehållsförteckning

S å bo k a r D u p r og r am
Målgrupp
Katalogen vänder sig till vårdtagare som

Du kan beställa program på
något av följande sätt:

vistas länge inom vården. Våra största mål

• Fyll i blanketten, ange datum, tid och

grupper finns inom geriatriken, psykiatrin

alternativa grupper. Vi kontaktar grup

och barnsjukvården, men vi arbetar även

pen. Om det finns flera olika program

med andra vårdtyper. Program som önskas

vill vi att du anger på blanketten vilket av

till personalkonferenser, fester eller liknande

dem du beställer.
• Du kan också kontakta gruppen direkt

subventioneras inte av kulturförvaltningen.

och preliminärboka ett datum. Notera då

Beställningar

på blanketten att gruppen har accepterat

Beställningar görs skriftligt på en separat

datumet. Bokningen är dock inte defi

beställningsblankett som finns på sidan 6.

nitiv förrän vi skickat ut en bekräftelse.

Var gärna ute i god tid!

Kontrollera att bekräftelsen stämmer med

Vi är tacksamma om du har en god fram

önskad grupp, dag och tid.

förhållning på dina beställningar, för att i
möjligaste mån kunna tillgodose dina första
handsönskemål.

Särskilda önskemål
• Om du vill ha en grupp till ett speciellt
tillfälle till exempel jul, midsommar eller
dans, notera det särskilt på blanketten.
• De tider för programmen som finns
angivna i katalogen är endast cirkatider.
Om du har något särskilt önskemål om
längd på programmet, hör av dig till grup
pen eller till Kultur i vården.
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Kostnader

Ungdoms- och vuxenkatalog

• Landstingets vårdenheter kan beställa ett

Ungdoms- och vuxenprogrammen finns i en

program per månad och avdelning helt utan

separat katalog som kan beställas på nedan-

kostnad

stående telefon eller e-post, den finns även på

• Kommuner och övriga huvudmän kan beställa
ett program per månad och avdelning till en

vår webbplats. Titta gärna i den, där finns flera
program som även passar för lite yngre personer.

reducerad kostnad som är 50% av programmets
pris.
• Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där landstinget köper platser får man
betala enligt proportionella procentsatser.
Kontakta Kultur i vården om prislista på samtliga program i katalogen samt vid oklarheter vad
gäller betalning. Du betalar inga pengar direkt
till artisterna. Kulturförvaltningen skickar

Affischer
Till hjälp att påannonsera ett program finns
affischer på alla artister och grupper. Du hittar
dem på kulturförvaltningens webbplats.

Utvärdering
För att kunna utvärdera verksamheten är det av
stort värde för oss att få veta vad ni tycker om
programmen. Vi vill att du fyller i utvärderingsenkäten på sidan 7 efter varje Kultur i vården-

månadsvis fakturor till dig som är betalande

program.

beställare.

Välkommen med dina beställningar!
Nya beställare med kommunal eller privat
huvudman ska vid första beställningen kon-

Kontakt

takta Kultur i vården och erhålla en blankett

För närmare information ring Kultur i vården,

för att fylla i uppgifter för fakturering. Ändrade

690 51 42 eller 690 51 08. Du kan även skicka

fakturauppgifter bör snarast lämnas till Kultur

e-post: kiv@kultur.sll.se.

i vården. Vårdenheter som lämnar återbud till

Webbplatsen hittar du under adress
www.kultur.sll.se

inbokade program senare än tre vardagar före
bekräftat datum debiteras enligt prislistan.
Landstingets vårdenheter debiteras 50% av
priset i prislistan.
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Skriv ut blanketten från
www.kultur.sll.se
Beställningsblankett Kultur i vården 2011
Namn på sjukhus, sjukhem, servicehus

Huvudman (landstinget, kommun, privat etc)

Besöksadress

Ange kommundel, stadsdel

Postadress (ange gata, postnr, ort samt ev boxnr)

Typ av institution (t ex geriatrik, psyk, barn)

Kontaktperson på platsen

Om någon av ovanstående uppgifter är nya, kryssa här

Datum (år-mån-dag)

Mobil

Telefonnummer

E-post

Klockslag

Vid ny fakturaadress ska en särskild blankett fyllas i,
kontakta kulturförvaltningen, se nedan

Plats (avdelning el dyl)

Alternativ 1

Om artisten redan är vidtalad om datumet, kryssa här

Alternativ 2

Alternativ 3

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Postadress
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

Besöksadress
Västgötagatan 2

Telefon
08-690 51 42
08-690 51 08

Fax
08-690 51 99

E-post
kiv@kultur.sll.se
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Skriv ut blanketten från
www.kultur.sll.se
Utvärdering av Kultur i vården-program
Namn på sjukhus/servicehus eller motsvarande

Enhet/avdelning eller motsvarande

Namn på artisten/gruppen

Datum för framförandet

Utvärdering av arrangemang och program
Ja

Nej

Om nej, hur lång var förseningen?

Var artisten/gruppen redo att
börja spela på utsatt tid?
Hade du någon kontakt med
artisten/gruppen innan framförandet?
Har vårdtagarna något inflytande
på val vid beställning av program?
Är ni nöjda med programmet?

Om ja, vem tog kontakt, du eller artisten?

Ev. kommentar

Om nej, motivera gärna under ”Övriga kommentarer”.
Mycket bra

Bra

Mindre bra

Dåligt

Hur var artistens/gruppens publikkontakt?
Hur var det musikaliska framförandet?

Övriga kommentarer

Enkäten skickas eller faxas till: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 STOCKHOLM
Fax: 08- 690 51 99
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Abellis
M ag i s k a t e a t e r
Sagokappan
Ur sagokappan kommer trollerier, dockor, sagor och sånger. Sagorna
anpassas efter publikens ålder.

Medeltidsföreställning
En musikalisk tidsresa med trolleri, talande dockor, sång och musik.
Musiken framförs på medeltida instrument som luta, mungiga och flöjter.

Abellis
Magiska teater
Programmets längd:
30 minuter, enligt önskemål
Kontaktperson:
Bissa Abelli
718 11 28, 070-379 81 99
bissa.abelli@telia.com
abellis@telia.com
Webbplats:
www.abellis.com

Programmen passar barn i alla åldrar.
Bissa Abelli är trollkonstnär, dockspelare, buktalare med mera. Hon har
30 års erfarenhet av att spela för barn.

Harald Lowden är musiker och har med sig olika instrument som exempel
vis ukulele, kantele och tvärflöjt.

KULTUR I VÅRDEN
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Al auda
Bland älvor och troll – en sagolik föreställning
En sagolik föreställning med sånger och berättelser om troll och älvor
som gömmer sig i våra skogar. Hör om det elaka trollet som förvandlas till
sten i solskenet eller lilla trollet Hoaklumpen som skäms över sin gula svans.
Hör också om älvorna som dansar om kvällen när ingen ser eller om deras
magiska svampring som man inte ska kliva in i, för då somnar man.

Du får se trollens glittrande skatt, veta vad trollen äter och titta på de
vackra älvdockorna.

Alaudas sångpåse
Dra en figur ur sångpåsen och se vad det blir för melodi. Alauda sjunger

Alauda

och spelar kända barnsånger som Imse vimse spindel och Ekorrn satt i

Programmens längd:
30–45 minuter, enligt önskemål,
Stig in, Lucia 25–30 minuter

granen. De barn som vill får låna ett instrument ur skrammelväskan. Alauda
ackompanjerar visorna med gitarr och slagverk.

Stig in, Lucia
Under veckan runt Lucia erbjuder Alauda ett stämningsfullt luciatåg. Släck
belysningen så kommer de tassande i strumplästen, klädda i vita linnen med
lingonris, röda band och tända stearinljus. Var vänlig säg till i förväg om det
inte är tillåtet med levande ljus i lokalen.

Alauda bildades 2001 och består av Agnes E Lindberg, Sara von Bahr
Grebäck, Helena Johansson och Olle Lindberg.

KULTUR I VÅRDEN

PROGR AMK ATALOG

Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas endast med på
begäran från beställaren.
Kontaktperson:
Sara von Bahr-Grebäck
070-770 19 19
mail@alauda.nu
Webbplats:
www.alauda.nu
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B a k om b e r g e n ,
ös t e r om so l e n

Bakom bergen,
öster om solen

En folksaga om möjligheten att hitta sig själv i den stora världen. En

Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas alltid med.

berättelse där den viljestarka bondflickan möter prinsen och blir förälskad.
Prinsen försvinner; det visar sig att han lever i fångenskap. Ska hon hitta
honom? Ska de någonsin få träffa varandra igen?

En teaterföreställning som med dans och musik tar oss genom mörka
skogar med troll, jättar och gamla gummor. En resa genom land och rike i
sökandet efter lyckan. Genom sagan kan man känna att det finns möjligheter
att ta sig vidare trots att det ibland känns omöjligt. Målgrupp 5–12 år.

Programmets längd:
Cirka 35 minuter

Kontaktperson:
Nanny Nilsson
070-235 32 94
nanny.nilsson@bredband.net
Webbplats:
www.teatermoped.blogg.se

Nanny Nilsson är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö. Hon har arbetat
på Dramaten samt på flera andra av landets teatrar som Bohusläns Teater
och Malmö Dramatiska Teater. Nanny har även varit verksam med sommar
teater på Teater Västmanland, Biskops-Arnö och Nomadteatern. Vidare har
hon medverkat i ett antal film- och radioproduktioner.
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B a n d y oc h P apa Da v e ’ s
Roc k n ´ c l ow n s h ow
Clownerna Bandy och Papa Dave bestämmer sig för att göra världens
bästa Rock’n roll show. Papa Dave tycker att han är popstjärna medan Bandy
inte förstår sig på rock’n roll. Han tycker mest om sånger som handlar om
kärlek.

De hittar vägen till sin show genom jonglering, balansakter, magi och inte
minst genom att spela musik på sina ukuleler.

Karl Granberg arbetar som sjukhusclown på Astrid Lindgrens Barn
sjukhus.

David Braunsthal har också arbetat som sjukhusclown i Östergötland.
Båda har jobbat med svenska Clowner utan gränser i bland annat Jordanien,
Kenya, Estland och på Västbanken.

Bandy och Papa Dave’s
Rock n´clown show
Programmets längd:
Cirka 40 minuter
Tekniska upplysningar:
Golvyta 3x4 meter.
Kontaktperson:
Karl Granberg
070-477 64 12
kalle@jauvet.se
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B e r ä t t a r l abb e t
Listiga läskiga djur – afrikanska djurfabler
Till tonerna av traditionella afrikanska musikinstrument spelar, sjunger
och berättar Celso Paco sagor från Afrikas heta savann. Möt den långsamma
sköldpaddan, det hungriga lejonet, den ivriga paddan, den listiga babianen
och andra läskiga, lustiga typer. Målgrupp 4–9 år samt familjeföreställning.

Berättarlabbet
Kontaktperson:
Margareta Nilsson
073-256 16 48
margareta_nilsson@yahoo.se
Webbplats:
www.berattarlabbet.se

Programmets längd 30 minuter.

Folksagor från när och fjärran
Med berättelserna Häxan och barnen, Gumman och räven samt många
fler leder Kemal Görgü oss genom den svenska och österländska berättar
faunan. Vi får möta de små människorna som fyllda av mod och list klarar
sig ur allehanda farliga situationer. Målgrupp 4–12 år samt familjeföreställ
ning. Programmets längd 40 minuter.

Folksagor från östra Afrika
Vi möter Walukaga som får ett omöjligt uppdrag av kungen. Om han
misslyckas mister han livet. Vi kan också få höra berättelsen om en familj
som bedriver magi i en liten afrikansk by eller den om ung spirande kärlek.
Celso Paco berättar med hjälp av unika folkliga instrument från sydöstra
Afrika. Målgrupp från 10 år samt familjeföreställning. Programmets längd
35 minuter.

Förvandlingshistorier – om makt och genus
Marika Nasiell berättar om flickor och unga kvinnor som på oväntade,
finurliga och äventyrliga sätt överskrider könrollsgränserna och tar makten
över sina liv. Flera av berättelserna har hundratals år på nacken och vittnar
om hur unga kvinnor i alla tider sökt och hittat sätt att gäcka makten. Mål
grupp 9–16 år. Programmets längd 35 minuter.
KULTUR I VÅRDEN
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...forts Berättarlabbet

Berättelser från Ur – kulturernas korsväg
Den förälskade prinsessan
En prinsessa förälskar sig i en man som inte faller sultanen i smaken. När hon
inte får som hon vill insjuknar hon i en mystisk sjukdom. Berättare: Kemal Görgü.

Sagan om vattnet och elden
En kurdisk berättelse om hur en sultan möter sin överman som visar sig vara en
ung kvinna av folket. Berättare: Marika Nasiell.

Berättelser från Ur innehåller berättarpärlor som är framvaskade ur det berät
tararv av myter, legender och sagor från judendom, kristendom och islam. Berätt
elserna korsar varandras vägar och finns i flera versioner i olika kulturer. De
handlar om kärlek, död, vänskap samt att bli vuxen, i en kamp med naturkrafter
och hårda livsvillkor. Programmen anpassas efter målgrupp och sammanhang.
Målgrupp från 10 år och uppåt. Programmets längd cirka 40 minuter.

KULTUR I VÅRDEN
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D e t v a r e n g å n g…
Musikdramatiska sagor
Trollflöjten och prinsessan
Prinsessan Pamina är försvunnen! En mäktig trollkarl har tagit henne till
fånga i sin borg. ”Snälla Zerlina, hjälp mig att hitta henne snarast. Jag är
så orolig. Många hälsningar från Drottningen”. Så börjar brevet som
operamusen Zerlina får, hon är Paminas följeslagare och ackompanjatör. De
sjunger och berättar fritt efter Mozarts opera Trollflöjten. Målgrupp 3–6 år.

Vem ska trösta knyttet?
Hur gör en mycket liten, rädd person för att hitta sammanhanget i en stor
och skrämmande värld? Den sjungande clownen Mysan berättar och
gestaltar Tove Jansons poetiska text till nyskriven musik av Johan Ullén. I
regi av den internationellt erkände clownen och maskspecialisten Mario
Gonzalez. Målgrupp från 5 år.

En Julsaga
Clownen Sveana dukar tillsammans med en ackompanjatör upp ett musikaliskt julbord bland tomtar och troll. En berättelse kring folksägner, gamla
och nya julsånger samt jultraditioner. Målgrupp från 5 år.

Ann-Sofie Andersson, skådespelerska och operasångerska, är verksam
som artist och pedagog inom teater och opera. Hon är konstnärlig ledare
för Operaimperiet och är ofta engagerad av Kungliga Operan till dess barnverksamhet.

det var en gång...
Programmens längd:
Cirka 30–40 minuter,
enligt önskemål
Kontaktperson:
Ann-Sofie Andersson
070-146 83 84
affiemarita@yahoo.se
Webbplats:
www.affiearte.se
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Dj u n g e l d j u r e n , B a l oo
oc h L e jo n u n g e n
En musikteaterföreställning där ni
träffar olika djur från Disneys värld
Den lilla musen Rockefort fyller år och tar er med på ett musikaliskt
äventyr där ni får möta hennes roliga vänner. Ni träffar mössen som hjälper
Askungen att sy en ny klänning och de coola vildkatterna som diggar jazz.
Djungelbjörnen Baloo lär Mowgli att vara nöjd med livet och den knasiga ap
kungen Louie gör allt för att bli en människa. Lejonungen Simba skickar ett
grattiskort från Afrikas savann. Födelsedagsmusen får även oväntat besök
från havets botten…

De svängigaste sångerna ur bland annat Djungelboken, Lejonkungen och

Djungeldjuren, Baloo
och Lejonungen
Programmens längd:
30–40 minuter
Tekniska upplysningar:
Digitalpiano tas alltid med.
Ljudanläggning tas endast med
på begäran från beställaren.
Kontaktperson:
Therese Wernersson
073-579 62 39
info@sannasisters.se
Webbplats:
www.sannasisters.se

Den lilla sjöjungfrun blandas i en föreställning fylld av musik, teater, dans
och bus.

Djungeldjurens jul
I juletider förvandlas kalaset till en julföreställning med julklappsöppning
och tomteverkstad. Baloo, Lejonungen och de andra kommer förstås på
besök.

Musikteatergruppen Sisters & Brorsan består av: Sanna Rogberg
Hansson – sångerska och pianist, Gisela Grerup - koreograf och dansare,
Therese Wernersson – skådespelare och teaterpedagog, Oscar Juhlin –
skådespelare och teaterpedagog.
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Dj u r k ompa n i e t
Djurkompaniet bjuder på en färgstark underhållning i form av en mini
musikal. Följ med in i musikens värld med fyra sköna lirare. Vännerna som
tillsammans löser alla problem de stöter på. Budskapet är glädje och att alla
kan, bara viljan och tron på sig själv finns.

Djurkompaniet består av fyra drivna unga musiker. Alla har studerat mu
sik och har erfarenhet av olika musikevenemang.

Gruppen består av:
Kajsa Bornestad – sång
Maria Nordin – sång och piano
Jens Swärd – sång och percussion
Catrin Törnqvist – sång och kontrabas

Djurkompaniet
Programmets längd:
30 minuter
Tekniska upplysningar:
Digitalpiano och ljudanläggning
tas alltid med.
Kontaktperson:
Catrin Törnqvist
073-689 77 92
catrin@tejpen.se
KULTUR I VÅRDEN
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E n Rapp ö n s k e s h ow
med Linda

En Rapp önskeshow
med Linda

Här blandas allt från barnvisor till det senaste i popsvängen där även en

Tekniska upplysningar:
Digitalpiano och ljudanläggning
tas alltid med.

och annan hårdrockslåt kan smyga sig in.

Det är du som bestämmer vilken favoritlåt som ska spelas. Kanske har du
flera, kanske även mamma och pappa har någon önskelåt. Till varje sång är
det viktigt med rätt instrument, glitterhatt och fjäderboa. Alla barn som vill
får vara med och spela. Givetvis blir det roliga lekar samt dans med fart och
fläkt.

Musiken varvas hipp som happ och önskeshowen den är Rapp.

Programmets längd:
Cirka 30 minuter

Kontaktperson:
Linda Rapp
070-819 71 32
l.rapp@telia.com
Webbplats:
www.lindarapp.nu

Linda Rapp har varit verksam som artist under många år och har bland
annat spelat med i Sune på Göta Lejon och Sugar – I hetaste laget på Oscars.
Hon har även satt upp och regisserat en familjeföreställning i Stockholm
samt arbetat mycket med radio och tv.

KULTUR I VÅRDEN
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E n s e mb l e Y r i a
Längre än längst
Vad är en evighet? Hur många stjärnor finns det egentligen? Följ med på
ett rymdspektakel med Ensemble Yria.

Med utgångspunkt ur barns frågor om rymden, spinner denna musikali
ska fantasi ända in i oändligheten. Ett äventyr med sånger, rytm och rörelse.
I en sammanflätning av astronomi och poesi berörs såväl stora som små
frågor. Svar ges lekfullt på ett kreativt språk genom rörelse, tal och klanger.
Målet är att beröra barns olika sinnen och väcka deras fantasi och intresse
för musik, rörelse och astronomi.

Ensemble Yria består av Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin Westberg och
Madeleine Wittmark. Alla är utbildade vid Kungliga Musikhögskolan.

Ensemble Yria
Programmets längd:
Cirka 10–30 minuter, enligt
önskemål
Tekniska upplysningar:
Golvyta 5x5 meter.
Mörkläggning kan bidra
till extra stämning, dock
inget krav.
Kontaktperson:
Madeleine Wittmark
070-352 75 99
ensembleyria@gmail.com
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E n t e r ta i n U

Entertain U

Rita och Anders får med sin erfarenhet publiken att gunga och sjunga

Programmens längd:
30–45 minuter
Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas alltid med.

med. De har en bred repertoar att välja ur.

Musikstund
De skräddarsyr låtvalet efter publikens ålder både live och inspelad musik.
Man kan bland annat välja ur kategorierna populärmusik, schlagerlåtar och
vispop.

Karaoke
Alla får möjlighet att glänsa en stund. Om man vill toppa med scen
kostymer och peruker så finns även det.

Kontaktperson:
Rita Hedin
643 84 74
070-640 32 32
rita@tune-it.se
Webbplats:
www.tune-it.se

Allsång
En mysig stund där alla vågar ta ton. Låtvalet görs efter ålder och kapacitet.

Disco
Hur stort eller litet som helst. För de minsta kan det passa med musiklekar
medan de större får höra det senaste. Discoljus ingår självklart.

Julsånger
Under hela december.
Rita Hedin sjunger och showar. Anders ”Heddan” Hedin sjunger och spelar
gitarr. Tillsammans bildar de gruppen Entertain U som anlitas till bröllop,
fester samt familje-after ski.
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Hö r d u v i n d e n ?
En pojkes färd i snålblåsten.
Hinder tornar upp sig – han måste förbi.
Det krävs mod och knipslughet.
Att våga.

Det klassiska sagotemat i koreografi av Ingrid Olterman. Slagverkaren
Kalle Källman fyller föreställningen med rytmer, musik och sång. Dansaren
Mikael Strid tar ut svängarna i denna fartiga och finurliga danssaga. Om så
önskas får barnen, efter programmet, prova på rörelser och sång tillsam
mans med Kalle och Mikael.

Kalle Källman, slagverkare och kompositör, är sedan många år verksam
som pedagog och musiker inom teater och dans. Han är medlem i ett flertal
musikgrupper.

Mikael Strid är dansare och koreograf. Han har arbetat som artist och
pedagog i över 20 år. Mikael har stor erfarenhet av att dansa för barn.

Tillsammans har Kalle och Mikael arbetat i ett flertal dansföreställningar.

Hör du vinden?
Programmets längd:
Cirka 35 minuter
Kontaktperson:
Ingrid Olterman
642 78 79
070-946 94 78
ingrid.olterman@comhem.se
Webbplats:
www.ingridolterman.se
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Ib l a n d n ä r jag
s k a so v a

Ibland när jag ska sova

En dansföreställning om Carro, dockan och monstret

Tekniska upplysningar:
Golvyta minst 3x4 meter.
Cd-spelare behövs på plats.

Lampan släcks. Månen tänds. Dags att sova. Vad gör man när man måste
sova men kroppen inte vill?

I månens sken mellan dröm och verklighet händer spännande saker. Var
det dockan som rörde sig? Finns monstret under sängen? När leken tar
vid försvinner rädslan och det spännande får ta plats. Flickan, dockan och
monstret leker, busar och kramas så till slut kan flickan somna skönt.
Målgrupp 3–7 år.

Programmets längd:
Cirka 35 minuter

Kontaktperson:
Cilla Colt
073-593 20 12
cillacolt@telia.com
Webbplats:
www.nackadansoteater.se

Dansgruppen Siroka lyfter dansen som språk och blandar lekfullt in
teater och musik.

Medverkande är Cilla Colt, Rosie Häggmark och Caroline Lexheden
Wennerberg. Alla är verksamma som dans- och rytmikpedagoger inom
Nacka Dans och Teater.

KULTUR I VÅRDEN

PROGR AMK ATALOG

B A RN 2 0 1 1

21

Barn

 Till innehållsförteckning

I M P R O v i so r t r i o
Trion bjuder på en blandad repertoar av kända barnvisor och sånger i
färska jazz-, blues- och bossa nova tolkningar. Barnen kommer att känna
igen sig i visorna och lära sig en del om instrumenten och improvisationen.
De får se hur dessa byggstenar blir jazz. Sättningen med kontrabas, piano
och sång är mjuk och behaglig. Trion jobbar med rytm och sväng för att
skapa en kul stämning.

Programmet anpassas efter åldersgruppen med barnvisor för en yngre
publik och mer om den improviserande processen för äldre barn.

Programmet består av tre delar:
• Barnvisor i jazztappning, cirka 10 minuter.
• Instrumenten, olika ljud, rösten som instrument och om improvisation,
cirka 15 minuter.
• Enkla jazzlåtar med improvisation och lite tokigheter, cirka 15 minuter.

IMPROvisor trio består av:

IMPROvisor trio
Kenji Rabson – kontrabas

Programmets längd:
Cirka 40 minuter

Hanna Elmquist – sång
Erik Söderlind – gitarr
Kenji, som leder trion, har verkat i Sverige och USA i 20 år. Han undervisar
på Kungliga Musikhögskolan och medverkar i Jazz för Barn på Fasching.
Alla tre är ansedda musikanter på sina instrument.

KULTUR I VÅRDEN
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J o d e l i h oj

Jodelihoj

Har du gått vilse och tappat bort din mamma eller pappa? Var inte rädd, ropa
på trehjulingen Jodelihoj. Den kommer ända från alperna och hittar alltid
hem. Hoppa upp där bak. Enda villkoret är att Jodelihoj får hälsa på alla sina
musikaliska vänner på hemvägen. Resan slingrar sig från det coola reggea
fåret Rastafåri till den babbliga rapphönan. Hungern stillas hos operaråttan
Pavaråtta, bagare och gnagare. Du rockar loss med Rockan Billy och dansar
med OrangoTango. När du landar hemma i din egen säng har du fått lära
känna en massa musikstilar och skrattat så du fått ont i magen.

Föreställningen har utformats för att på ett lekfullt sätt ge barn en ingång i

Programmets längd:
Cirka 45 minuter
Tekniska upplysningar:
1 karmlös stol.
Kontaktperson:
Emeli Jeremias
073-983 31 39
emeli@emelijeremias.se
Webbplats:
www.emelijeremias.se

musikens värld och lära sig om musikstilar från förr och från andra kulturer.

Oskar Jeremias är scenestradör och textförfattare, utbildad bland annat på
visskolan i Västervik. Han frilansar som artist och har arbetat som musiklärare.

Emeli Jeremias är cellist, kompositör och visartist. Hon har spelat barnteater på länsteatern på Gotland och har också arbetat som musiklärare.
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Ka l l e s k l ä t t e r t r ä d –
G o d á go d á
Ensemblen Godá Godá spelar musik från Jojje Wadenius och Barbro
Lindgrens barnskiva med samma namn. Kända låtar som Kalles Klätterträd,
Mitt sår och Masken Kalle blandas med mellansnack som tar upp viktiga
ämnen som vänskap, kärlek och livet i stort. Här finns plats för skratt men
också eftertanke.

Godá Godá består av heltidsmusikerna David Härenstam, Henrik Hugo,
Malin-My Wall och Magnus Eugensson.

Tillsammans har de spelat denna musik över hela Sverige under många år.

Kalles klätterträd –
Godá godá
Programmets längd:
30 minuter
Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas alltid med.
Kontaktperson:
David Härenstam
647 82 03
070-415 54 57
davidharenstam@hotmail.com
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Ko n s t ap e l B e n g t sso n
oc h d e t s t o r a
fö r s v i n n a n d e t
De tre vännerna Katarina, Jakob och Tompa har med sig en stor mystisk
resväska. Där gömmer sig fler än tusen sånger och berättelser; och Konstapel
Bengtsson såklart. Honom vet man aldrig var man hittar eller vilket humör

Konstapel Bengtsson och
det stora försvinnandet
Programmets längd:
Cirka 30 minuter, enligt
önskemål
Kontaktperson:
Jakob Jonsson
073-513 82 80
jakobjson@gmail.com

han är på. Just den dagen vännerna är på besök upptäcker de att väskan är
tom. Undan för undan, när sångerna och sagorna dyker upp i en sko eller
bakom en blomkruka, nystas mysteriet upp. Konstapel Bengtssons roll i det
stora försvinnandet klarnar…

Programmet innehåller dockteater, sånger och berättelser till ackompanje
mang av bland annat gitarr och dragspel.

Katarina Cederin, Jakob Jonsson och Thomas Carlsson är verksamma
i Stockholm som skådespelare och musiker med betoning på barnteater.
Gruppen är engagerad i olika teaterprojekt inom Scen Kosmonaut och
Pygméteatern, de ingår även i Junibackens ensemble.
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P å K e n y as sa v a n n
På savannen i Kenya lever lejon, zebror och giraffer sida vid sida. I detta
landskap har varje djur sin egen roll. Varför har giraffen lång hals? Hur kom
mer det sig att lejonen är så stora och starka?

Musiker och dansare från Kenya berättar historien på ett traditionellt
afrikanskt vis. Till ackompanjemang av trummor och slagverk dansas djur
danser, som ger energi, glädje och inspiration.

Albert Taabu, Ngugi Evans, Brian Opiyo och Anthony Abila är födda och
uppvuxna i Kenya. De har under tio års tid jobbat med att sprida den afri
kanska kulturen i Sverige. Bland annat är de aktuella med kulturprojektet
Amatörer möter Proffs och Skapande barn där de sedan 1999 lär ut dans och
trummor till barn i Järfällas skolor.

På Kenyas savann
Programmets längd:
Cirka 30 minuter
Kontaktperson:
Albert Taabu
38 79 43
073-637 69 31
afronordico@yahoo.se
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Raj t a n Taj t a n
A l l s ta r s
Rajtan Tajtan Allstars är ett akustiskt band som spelar välkända låtar på
ett nytt och spännande sätt. Vad sägs om Britney Spears hits på fiol, 1980talets discodängor på dragspel eller ett elgitarrsolo på cello.

Gruppen bjuder på Beatles, Kelly Clarkson och allt där emellan. Rajtan
Tajtan Allstars kan med lätthet flytta sig mellan olika salar och avdelningar.

Johan Mörk – gitarr och sång
Vanja Rehn – sång och fiol
Jonas Bleckman – cello
Henric Karlsson – slagverk
Markus Räsänen – dragspel

Rajtan Tajtan Allstars
Programmets längd:
30–60 minuter, enligt önskemål
Tekniska upplysningar:
2 karmlösa stolar.
Kontaktperson:
Johan Mörk
073-817 42 17
mork.johan@gmail.com
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S ay T h e at r e

Say Theatre

Festo cyklar till marknaden
En dag får pojken Festo den stora äran att cykla till marknaden för att sälja
familjens bananer. Men det han tror ska bli en enkel resa blir istället ett
spännande äventyr där han träffar olika människor och ställs inför knepiga
val. Kanske kan barnen hjälpa honom? Berättelsen utspelar sig i Afrika och
innehåller mycket sång, dans och musik.

Programmets längd:
Cirka 25 minuter, enligt
överenskommelse
Kontaktperson:
Hanna S Carlander
070-865 22 12
hannacarlander@hotmail.com

Teatergruppen Say Theatre består av Richard Sseruwagi och Hanna S
Carlander. De har arbetat tillsammans både i Sverige och utomlands, bland
annat på Dramaten, Den Nationale Scene i Bergen, Riksteatern och Stock
holms stadsteater.
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S j u n g m e d oss
En stund fylld med allsång, rörelse, dans och rytmik. Repertoaren anpassas
med babyrytmik för de minsta till de populäraste sångerna för de lite äldre
barnen. Vi får höra allt från klassiker som Imse vimse spindel till nymodi
gare Rockspindeln men även visskatter av Astrid Lindgren, Lennart Hellsing
och ur Mamma Mu. Det finns också möjlighet att önska sin favoritsång eller
få en sång påhittad i stunden just för dig.

Maria Olofson är instrumental- och ensemblelärare med utbildning från
Musikhögskolan.

Ida Dåverstam är babyrytmikledare.
Susanna Ringblom är teaterpedagog.
Alla tre frilansar sedan många år som skådespelare och musiker. De arbetar
även tillsammans på Junibackens teater.

Sjung med oss
Programmets längd:
Cirka 30 minuter
Tekniska upplysningar:
Digitialpiano tas alltid med.
Kontaktperson:
Susanna Ringblom
070-776 60 70
sanna_ringblom@hotmail.com
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S l áva ko n s e r t e r
Teater Sláva tar med lyssnaren på en musikalisk resa med smäktande ryska
sånger, bulgariska kärleksvisor, svenska koraler, fransk renässansmusik och
poesiläsning. En konsert med världens folkmusik anpassad till barn i alla
åldrar.

Ensemblen arbetar i den fysiska teaterns tradition, visuellt och kroppslig,
med musik, dans, folklore, eld och akrobatik. Slávakonserter är indelade i
olika delar och kan anpassas efter beställaren.

Slávakonserter
Programmets längd:
30–60 minuter, enligt
överenskommelse
Kontaktperson:
Maria af Klintberg
551 705 17
info@teaterslava.org
Webbplats:
www.teaterslava.org

Gruppen består av Maria af Klintberg, Elin Tisell, Lova Eriksson och
Viktoria Siwek.
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S n å r pa n s m i n i M U S i k a l
Snårpan är hälften människa och hälften mus. Tillsammans med sin bäste
vän Lille B bygger hon en hemlig manick, en ombyggd kotte som drivs med
kåda från träden. Med tankens kraft kan hon förflytta sig vart hon vill med
manicken, från Gnagarens rike till Människovärlden. Hon blundar och vips
är hon borta. Men är Snårpan verkligen säker på hur hon ska komma hem
igen?

Snårpans miniMUSikal bygger på bilderboken och musiksagan Snårpan
och den hemliga manicken, som My Blomqvist skrivit. Självklart får barnen
hälsa på Snårpan; ta ett foto, få en kram eller en musograf.

Snårpan firar jul
Snårpan firar jul med mamma Ellen, en sork av bästa sort. Hon berättar på
sitt eget vis om när de dekorerar granen med rosa julgranskulor, om bullarna
Snårpan aldrig lyckas baka för degen hamnar i magen istället, om hur alla
julsånger som Snårpan lånat i Människovärlden inte stämmer med orden.

Snårpans miniMUSikal

Sångerna sjunger Snårpan för alla i Morrhårsskogen men framför allt för

Programmens längd:
20–35 min, enligt
överenskommelse

barnen i publiken.

My Blomqvist är artist och författare. Hon har spelat barnteater och med
verkat i flertalet musikaler, shower och revyer.

Magnus Ludwigsson ackompanjerar på piano. Han har spelat med många

Kontaktperson:
My Blomqvist
070-883 11 89
info@myblomqvist.com

av de stora artisterna i Sverige.
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S å n g e r oc h sago r
med tecken
En sång- och sagostund där barnens favoriter ackompanjeras med
teckenspråk. Ur en påse fiskar Linda upp leksaker och sagor som barnen får
lyssna på och sjunga med i. Tecknen tar barnen med i ytterligare en dimen
sion och engagerar alla, stora som små. Nyfikenheten och ivern att lära sig
fler tecken blir resultatet av stunden tillsammans.

Linda Söderholm är en musikalartist som medverkat i föreställningar på
Stockholms privatteatrar och andra institutioner runt om i landet. För tre år
sedan fick Linda en son med Downs syndrom, familjen började då använda
tecken som stöd i sonens tal- och språkutveckling. Programmet Sånger och
sagor med tecken har vuxit fram ur tecknandet med sonen.

Sånger och sagor
med tecken
Programmets längd:
30 minuter, enligt
överenskommelse
Tekniska upplysningar:
Digitalpiano och ljudanläggning
tas alltid med.
Kontaktperson:
Linda Söderholm
070-874 05 99
lindotts@yahoo.se
KULTUR I VÅRDEN
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T O RE a n d t h e N O
S M O KER S
Sveriges rökfriaste barnband har sedan 1998 lärt tusentals ungdomar att
rökning är farligt och mobbing förkastligt samt om konsten att vara sig själv.
Med en ny skiva i bagaget är de redo med en trallröjig rockshow. Även om
musiken är hård så är budskapet mjukt. Ljudnivån likaså.

TORE and the NO SMOKERS har erhållit ett flertal stipendier. De har släppt
tre skivor samt fyllt Debaser i Stockholm. År 2009 blev de nominerade till
Barnens Hjälte, ett pris som Kamratposten och Rädda Barnen står bakom.

TORE and the NO SMOKERS
Programmets längd:
35–40 minuter
Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas endast med
på begäran från beställaren.
1 karmlös stol.
Kontaktperson:
Conny Carlsson
073-374 78 60
nosmokers@telia.com
Webbplats:
www.toreandthenosmokers.nu
www.myspace.com/
toreandthenosmokers
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Trollkarlen
M r Da n n y ma n
En underhållande föreställning fylld med häpnadsväckande, magiska
effekter, där barnen får vara med och säga trolleriformer och assistera i
tricken.

Om det passar kan alla barn också få var sitt enklare ballongdjur som
snabbt vrids av långa och färgglada ballonger.

Uppträdandet sker i frack och hög hatt med slängkappa, vita handskar och
spatserkäpp så barnen känner att de fått uppleva en riktig trollkarl.

Daniel Risman arbetar som trollkarl på heltid. Han har specialiserat sig på
barnföreställningar. Daniels magiska bana började som en hobby för mer än
20 år sedan och sedan dess har han vunnit ett flertal priser och utmärkelser.

Trollkarlen Mr Dannyman

Att tricken inte ska gå att genomskåda är en självklarhet.

Programmets längd:
30 minuter
Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas endast med
på begäran från beställaren.
1 karmlös stol.
Kontaktperson:
Daniel Risman
711 81 04
073-988 81 21
info@dannyman.se
Webbplats:
www.dannyman.se
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X -Y- Z e b r a

X-Y-Zebra

Ett lekfullt och engagerande program som lär ut roliga och bra saker att
veta om världen omkring oss; allt från djur och veckans dagar till alfabetet
och kamratskap. X-Y-Zebra berättar roliga historier och spelar ett stort antal
instrument.

Gruppen har erfarenhet från Låt & Leklaget, Musikgruppen RAA samt

Kontaktperson:
Kaj Magnusson
661 67 31
073-637 80 20
kajmagnusson@hotmail.com
Webbplats:
www.raa.just.nu/

diverse andra teater- och musiksammanhang med och för barn. Gruppen är
mobil och flexibel.

Bert Kolker – sång, fiol, munspel och gitarr
Kaj Magnusson – sång, stränginstrument som mandolin, bouzouki, gitarr
med mera

Stellan Sagvik – sång, keltisk harpa och blåsinstrument, som flöjter,
k larinetter med mera
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M å l a r v e r k s ta n
En plats för lust och kreativitet.
Vi erbjuds en skaparstund utan krav på prestation och förkunskaper. Med
lugn musik får dagrummet en trivsam atmosfär.

Skaparverkstan är även en plats för möten och alla på avdelningen inklu
sive besökare välkomnas. Varje pass varar i två timmar och man kan komma
och gå efter behov.

Vi ges möjlighet till teckning och måleri med olika tekniker. Det finns även
specialmaterial som glasmåleri, smyckestillverkning och keramik. Ett tema
kan inspirera vid varje tillfälle. Eftersom deltagarnas förutsättningar varie
rar är flexibilitet för individuella lösningar central.

Kom och njut av skapandets lugnande effekt och frigörande kraft.

Målarverkstan

Jeanette Omra leder verksamheten och arbetar tillsammans med Simon

Programmets längd:
Cirka 2 timmar

Lingmerth, Joakim Lindgren och Esma Lempinen.

Verksamheten har funnits sedan 1997 i Stockholm och Uppsala. 2007
startades verksamheten även inom ASIH vuxenvården.

Tekniska upplysningar:
Ljudanläggning tas endast med
på begäran från beställaren.
Kontaktperson:
Jeanette Omra
26 98 66
070-717 60 73
jeanette.omra@gmail.com
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LÄ S S TUND
Högläsaren återkommer regelbundet till
”sin” patient eller patientgrupp.

Birgitta Hålenius-Hofgård
Birgitta läser både för barn och vuxna; sagor, dikter, noveller och utdrag ur
romaner, allt enligt önskemål. Hon är lyhörd för lyssnarens egna önskemål
och välkomnar en dialog.

Birgitta är skådespelerska och har lång erfarenhet av teater och uppläsning.
Hon har arbetat med en teatergrupp inom Stockholms stad som gästspelat
på bland annat Dramaten samt i England och Frankrike.

Kontaktperson: Birgitta Hålenius-Hofgård, 97 42 28

Birgitta
HåleniusHofgård

Emelie Lagergren
Emelie läser för både barn och vuxna, gärna efter önskemål från lyssnarna.
Emelie är skådespelerska och har varit medlem och konstnärligt ansvarig
i teatergruppen Glädje & Sorg, som i många år spelade i Stockholms skolor.
Hon har också medverkat i film, radio, tv samt har egna lyrikaftnar.

Kontaktperson: Emelie Lagergren, 765 92 64,
070-860 55 14
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Liselott Höjman
Liselott är lyhörd för patienternas egna önskemål. Hon läser både lyrik,
prosa och låter lässtunden utmynna i en dialog med patienterna utifrån
texten. Under de senaste åren har hon haft högläsning på sjukhus, både för
enskilda patienter och mindre grupper. Både barn och vuxna är välkomna
som lyssnare. Liselott är skådespelerska sedan tjugo år och har företrädesvis
spelat barn- och ungdomsteater.

Kontaktperson: Liselott Höjman, 642 63 08,
073-814 45 31

Liselott
Höjman

Marie Ahl
Marie läser högt, allt efter önskemål. Hon blandar mellan noveller, utdrag
ur romaner, lyrik, deckare och reseskildringar med mera. Om det passar in i
handlingen sjunger Marie tonsatta dikter eller illustrerar prosan med sång.

Marie är skådespelerska utbildad vid Statens scenskola i Stockholm. Hon
har sin bas på TURteatern där hon spelat allt från barnteater och soppteater
till kabaré och vuxendramatik.

Kontaktperson: Marie Ahl, 073-650 51 19
marie.ahl@tornnet.org
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Mattias Pettersson
Mattias arbetar efter önskemål då han vill ge en ny upplevelse för var och
en. Det kan vara texter av Astrid Lindgren eller Ulf Stark; kortare berättelser
eller betraktelser. Mattias har arbetat som skådespelare i Astrid Lindgrens
värld i flera år och är väl bevandrad i hennes litteratur och sagor.

Mattias är skådespelare, konstnär och poet. Han är utbildad inom teater
vid Marieborgs folkhögskola och vid Skara Skolscen samt frilansar som
skådespelare inom film och på scen.

Mattias
Pettersson

Kontaktperson: Mattias Pettersson, 070-939 26 60
mattiaspettersson82@yahoo.se

Mikael Dolfe
Mikael välkomnar förslag på författare och texter när han träffar sina
åhörare. Utifrån det väljer han vad han ska läsa, allt från kåserier och novel
ler till lyrik. Han inbjuder efteråt till kommentarer och samtal utifrån de
minnen och associationer som texterna väcker hos lyssnarna.

Mikael har även skrivit böcker och radiopjäser, arbetat som litterär översättare och verkat som frilansjournalist.

Kontaktperson: Mikael Dolfe, 36 98 86, 073-817 91 20
mikael.dolfe@hotmail.com
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S t oc k h o l ms l ä n s l a n d s t i n gs k u l t u r v e r k sam h e t
Landstinget bedriver och stöder kulturverksamhet inom Stockholms län. Genom
ekonomiskt stöd till kulturorganisationer, folkbildning, föreningsliv samt barn- och
ungdomsteater skapas förutsättningar för ett mångsidigt kulturliv. Andra viktiga
delar är Kultur i vården och konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler.

Landstinget är huvudman för sju länsfunktioner som samfinansieras med staten:
Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna,
Länsmuseet, Länsmusiken, Mångkulturkonsulenten och Regionbiblioteket.

Kulturnämnden eftersträvar:
att stödja fler initiativ inom Kultur i vården; hälsofrämjande verksamhet som riktar
sig till barn och unga samt äldre som vistas lång tid inom vården.

att minst 70 % av kulturnämndens budget ska gå till barns och ungdomars kulturutbud.
att ha en geografisk spridning så kulturen kommer alla invånare i länet tillgodo.
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P r oj e k t v e r k sam h e t i n om
K u lt u r i vå r d e n
Landstinget stöder olika projekt inom Kultur i vården. Stor vikt läggs vid de tre
barnsjukhusen inom länet. Projekten kompletterar varandra så att patienterna ska få
ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid ett aktivt deltagande.

På alla tre sjukhusen finns det skapande verksamhet med bild och form, musik samt
clownverksamhet.

Till äldre som vistas på landstingets institutioner finns bland annat projekt med
bildkonst samt träningsträdgårdar.

Stöd kan sökas för projekt som är väl genomarbetade. Projektansökan ska innehålla
en budget, projektbeskrivning och redogörelse för vilka samarbetspartner man har.
Ansökan görs på särskild blankett. Projektet ska redovisas efter projekttidens slut.

Kontakta gärna Margareta Wennerberg, tfn 690 51 13

eller via e-post margareta.wennerberg@kultur.sll.se
om du har idéer om projekt under år 2011.
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Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm
Telefon 08-690 51 00, Fax 08-690 51 99
www.kultur.sll.se

