Program
KULTURGARANTIN
Årets tema för åk. 1 är kompisskap

Onsdag 24 november kl. 09.30
Hörsalen, Bjärred
Alfredshäll 1A
23 elever
Alfredshäll 1B
24 elever
Bjärehov 1A
21 elever
Totalt
68 elever

Onsdag 24 november kl. 10.30
Hörsalen, Bjärred
Bjärehov 1B
23 elever
Rutsborg 1A
20 elever
Rutsborg 1B
20 elever
Totalt
63 elever

Onsdag 24 november kl. 12.00
Hörsalen, Bjärred
Montessori Bj åk 1
Löddesnäs 1A
Löddesnäs 1B
Totalt:

18 elever
24 elever
24 elever
60 elever

Torsdag 25 november kl. 09.30
Dansrotundan, Lomma
Karstorp N 1A
24 elever
Karstorp N 1B
21 elever
Karstorp N 1C
25 elever
Totalt:
70 elever

Alla är balla, flera kan mera!
Kom kompis! är en akustisk triokonsert som sångerskan och låtskrivaren Maud
”Mamma Måd” Cederlöw gör tillsammans med musikerna Björn Claeson och Anna
Forsvall Lundmark. De åtta sångerna som ingår i konserten behandlar på olika sätt
temat kompisskap.
Barnen ges stor chans till interaktivitet men också lyssnande genom att till varannan
sång bjudas in att själva vara delaktiga i gemensam sång och rörelse och till
varannan sång istället kunna lyssna, fundera och skapa sig egna bilder. Målsättningen med konserten är att ge en glädjefylld musikalisk gemenskap genom sånger
i olika kostymer med tänkvärda texter. I konserten får eleverna höra flöjt, gitarr,
mandolin, barytonsaxofon, dragspel, fiol, okarina, cello, djembe, cajon, leg rattles (en
slags maraccas), marimba, klockspel, tamburin och chimes.
Samtliga åk.1-klasser i Lomma kommun får tillgång till webbläromedlet
www.komkompis.com (inloggningsuppgifter mailas ut separat) under hela läsåret
21/22, så att eleverna inför konserten bland annat kan lyssna på alla låtarna som
ingår i föreställningen. Här finns också musikvideor och infofilmer om
musikinstrumenten som används i konserten, och man kan jobba fördjupat med
olika skapandeövningar och kompisuppdrag på temat för de olika kompissångerna.
Arbetsmaterialet ger lärarna verktyg för att på ett lustfyllt sätt kunna använda
kompissångerna för att jobba mot olika mål inom läroplanen med fokus på
värdegrundsfrågor. Varje klass får också ett exemplar av den lättlästa kapitelboken
"Kom kompis!" som passar att ha som högläsningsbok i klasserna och som handlar
om att vara ny på en skola, om inkludering och om att skicka vidare snällhet till andra.

Torsdag 25 november kl. 10.30
Dansrotundan, Lomma
Strandskolan 1A
23 elever
Strandskolan 1B
23 elever
Totalt:
46 elever

Fredag 26 november kl. 09.30
Dansrotundan, Lomma
Fladäng 1A
22 elever
Fladäng 1B
24 elever
Totalt:
46 elever

Fredag 26 november kl. 10.30
Dansrotundan, Lomma
Alléskolan 1A
25 elever
Alléskolan 1B
24 elever
Totalt:
49 elever
Programmet kan komma att ändras
med kort varsel p.g.a. Coronapandemin.

Föreställningen varar i ca. 45 minuter och spelas i Hörsalen (Bjärred) och på
Dansrotundan (Lomma).

Frågor?
Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson.
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se.

Föreställningen ingår i Lomma kommuns KULTURGARANTI
En professionell kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan
www.lomma.se/kulturgaranti

