Ensemble Yria erbjuder

Skapande skola i rytmikens tecken
på tema Vatten, Rymden eller Våra sinnen, för åk F-6

Vi upplever, utforskar, gestaltar och reflekterar tillsammans med
eleverna i musik och rörelse.
Med utgångspunkt i rytmikmetoden skapar Ensemble Yria kreativa och
konstnärliga möten som väcker självkänslan och det musiska
sinnet till liv. Syftet är att bidra till ökad lust och nyfikenhet för lärande
utifrån våra valda teman, vilka alla har en tydlig förankring i läroplanen.
Inom ramen för Skapande skola erbjuder vi:
• Längre än Längst - musikteaterförställning på tema rymden.
(F-3 & särskola, 45min)
• Flytande Form - interaktiv scenisk konsert på tema vatten
(åk4-6 & särskola)
• Musik/rytmikworkshop på tema vatten.
(åk4-6 & särskola)
• Musik/rytmikworkshop på tema rymden.
(åkF-3 & särskola)
• Sinnenas Spektakel - interaktivt musikspektakel på tema våra sinnen. 		
(F-klass & särskola, 40min)

Som rytmiklärare fokuserar vi på rörelsens och musikens pedagogiska roll.
Vårt mål är att genom att involvera många sinnen, i ett lustfyllt möte med
musiken, nå fram till varje individ oavsett förutsättningar och bidra positivt i
barnets utveckling till att bli en tänkande, kännande och skapande person.
Tematiskt gränsöverskridande arbete
Kunskap om vatten och rymden är obligatoriska inslag i skolan under låg- och
mellanstadiet. Vi har här skapat olika material som med musikaliska förtecken
kan användas i ämnesintegrerat temaarbete. Ni får möjlighet att samlas kring
ett material i parallella estetiska processer som form, musik, dramatik och
rörelse integrerat med svenska, NO och matte. Låt vårt skapande skolaprojekt
bli ett inspirerande inslag i ert eget arbete kring valt tema.

Vi skräddarsyr projektets upplägg utifrån era önskemål och förutsättningar.
Det är av yttersta vikt att alla känner delaktighet i projektets utformande och
genomförande.

www.ensembleyria.se

Tema Rymden (F-3)
På tema rymden kan vi erbjuda vårt helhetskoncept Längre än
Längst som innefattar en musikteaterföreställning, en workshop och en
pedagogisk musikbok med tillhörande skiva
(Gehrmans musikförlag 2009). Ett vinnande
upplägg är att barnen först får bekanta sig
med låtarna genom boken och skivan,
därefter får de se förställningen, som följs av en
workshop. Workshopen och föreställningen
fungerar utmärkt även separat.
I en sammanflätning av astronomi och
poesi och med utgångspunkt i barns frågor
om rymden, spinner denna musikaliska
fantasi, med sång rytm och rörelse ett äventyr som
sträcker sig ända in i oändligheten.
Följ med!
Tema Vatten (åk4-6)
Här erbjuder vi en välkomponerad, utforskande och ämnesintegrerad workshop som bygger på frågeställningar runt ämnet
vatten, som vi gemensamt med barnen utforskar och gestaltar i musik
och rörelse. Vi visualiserar bland annat vattenmolekylen och dess olika faser,

vi skapar en instrumental bubbelorkester och skriver vatteninspirerande
haikudikter som sedan arrangeras till scenisk gestaltning. Reflektion sker
löpande under passen. Hösten 2013 blir det premiär av den interaktiva
konserten Flytande Form - en ljudande djupdykning in i vattnets minsta
beståndsdelar, som springer ur ett gemensamt utforskande arbete med barn
åk4-6, forskare, pedagoger och konstnärer, som alla har kreativitet som
gemensam nämnare.
Tema Våra sinnen (F-klass)
Sinnenas Spektakel är en interaktiv musikupplevelse där alla får vara med.
Vännerna Sinsabell och Keniso bjuder in till
en smakfull fest med sång, rytm och rörelse.
Tillsammans ser, hör, luktar, känner och
smakar vi på både fantasi och verklighet.
Nyfikna och vakna fäller vi ut våra vingar
och flyger iväg i en balansdans. Häng med!
När föreställningen är slut är målet att
alla i publiken medvetet ska ha smakat,
luktat, lyssnat, sett och känt något. Syftet
är att väcka nyfikenhet runt våra sinnen,
lära oss om våra sinnen och stimulera våra
sinnen genom olika estetiska uttrycksmedel.

www.ensembleyria.se

Musikböcker med tillhörande Cd
• Längre än Längst på tema Rymden					
(Gehrmans musikförlag 2009)
• Sinnenas Spektakel på tema Våra sinnen,
			
(Gehrmans musikförlag 2012)
All musik är skriven av Ensemble Yria. Musikböckerna är fullspäckade med
nyskrivna låtar, förbluffande fakta som väcker nyfikenhet och förundran och
rytmikmetodiska tips på hur läraren kan närma sig musiken tillsammans med
sina elever.
Ensemble Yria består av Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin Westberg
och Madeleine Wittmark, som alla är musiker och utbildade musiklärare
med profil rytmik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Sedan 2008
arbetar ensemblen med turnerande konstnärlig och musikpedagogisk
verksamhet för barn runt om i Sverige. Energi, stämsång och känsla
för musikäventyret genomsyrar samtliga
produktioner.
Kontakt & Bokning
Britta Forslund
info@ensembleyria.se
073-652 45 71

Pressröster i urval
”Fantastiskt bra program. Lekfullt och roligt. Mycket pedagogiskt. Omväxlande. Ni skapar en väldigt bra kontakt med barnen.”
Åke Casperson, musiklärare Rinkabyholmsskolan.
“Helhetsintrycket är väldigt positivt, och jag
tycker det är spännande med ett gränsöverskridande
projekt där musik, rytmik och astronomi blandas på
ett så genomtänkt sätt”.
Populär Astronomi
“I Längta hem sjunger ensemblen så vackert att jag
nästan tappar andan ... arrangemangen är intelligenta, svängiga och behagligt sparsmakade”
Rytmikforum.

För information om pris, teknik och publik/deltagarantal se vår hemsida
eller maila. Vi figurerar även på Kulan - mötesplats kultur och skolan
Stockholm stad och Musikcentrum Öst.
Referenser ges vid förfrågan
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