
SAGT  OM

S t en ,  s t e n  -  bubb l a  d i g !

"Sten, sten - bubbla dig är en föreställning med

musikalitet, magi, poesi och humor. Den

innehåller så mycket, roligt att kunna erbjuda

barnen en så gränsöverskridande föreställning.

Vi fick många fina spontana omdömen från

lärare och elever. Barnen var mycket

koncentrerade under föreställningen och ställde

många frågor efteråt." - Susanne Rundberg,

Länsmusiken Stockholm, 21/3-19

”En underbar föreställning , jag har aldrig sett

något liknande”

/Katarina Ekberg Trollhagen, Stallet 21/3-19

 

”Att göra konst för barn på detta viset är

ovanligt. Viktigt att barnen få se något som är på

riktigt , och som har ett så långsamt tempo.

Väldigt bra.”

/Lärare på Marmorbyns skola 5/3-19

Barnens reaktioner:

"Vem har gjort alla de här bilderna ? Vad är det

för instrument ?

Hur lång tid det att göra en sån här teater?

Ni spelade och sjöng jättefint tillsammans.

Det var den bästa teater jag har sett !

När den tog slut så tänkte jag : Å, kan ni göra

den igen ! Fast den var lång, och det tyckte jag

om.

Detta var världens bästa teater.

Ni är så duktiga på att spela och sjunga

tillsammans.

Du spelar det där stora instrumentet så fint."

 

Elever i Enköping 3/4 -19

"Så kul att vi fick lära oss japanska.

Jag kunde gråta för er musik, ni sjöng så fint

tillsammans och gjorde allt så vackert.

Ni spelade sjukt bra, det bästa jag sett.

Hur kunde ni klippa alla bilderna ? Hur lång tid

tog det ? Har ni övat länge ?

Min bästa teater i hela livet."

 

 

"Några av barnen tyckte det var skönt att den var

lite långsam och de var fascinerade av

skuggfigurerna. Särskilt att de kunde se att det

var Karen som klippt dem själv. Barnen fick en

upplevelse som var väldigt annorlunda mot vad

de är vana vid och det verkade de flesta

uppskatta. De var snabba att hänga med i

sångerna och lära sig japanska."

Hanna Uddenberg Landvetter Kulturhus vår-18

 

"Det här var fantastiskt bra ! Fint med de

annorlunda instrumenten. Barnen var mycket

fokuserade och nu har vi klippt egna

skuggbilder."

/Lärare, Vingåker Slottsskolan februari -19

 

"Skuggbilderna är fantastiska ihop med det

musikaliska berättandet.

Kommunikationen med bilder känns unikt och

nytt."

Publik på Haninge kulturhus 23/3-19
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