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Janni hittar hem med Glada Hund
Föreställningen
Janni Hittar Hem
DIGITALT!

Se föreställningen digitalt från
klassrummet perioden 15-17
februari. Kräver projektor, duk och
bra ljud. Länk kommer via mail!

Workshop

Plats: klassrummet
NYA DATUM!

Ett projekt i två delar tillsammans med Glada Hund
1.

Föreställningen Janni Hittar Hem

Musiksagan Janni Hittar Hem handlar om hemlösa henkaraktären, hunden Janni,
i sitt sökande efter en familj. Längs sin väg möter hen tokiga, roliga karaktärer som
Lucky Lök och Farmor Får, som framställs via bubblande musik, teater, illustrationer,
rörelser och berättande. Vi utforskar instrumentens möjligheter att berätta, genom
att bland annat bjuda på skojiga, medryckande sånger. Vi blandar folktoner med
visa, världsmusik och "pruttprogg". Det här är en saga om identitet och utanförskap,
om hur det är att vara hungrig och hemlös, men också om hur lätt vi, som en vän,
kan göra gott för någon annan och hur de allra enklaste av ting kan göra stora
underverk.
Föreställningen visas digitalt perioden 15-17 februari 2021.
Sånger, illustrationer och manus har skrivits och skapats
av Ida Gustafsson. För bearbetning står dramatikern Eva Ekengren

2.

Workshop

1-2 artister från föreställningen kommer och lär ut sånger med rörelser till
musiksagan Janni Hittar Hem. Här får eleverna vara med i sagan genom sång,
låtskapande och rörelser. Men framförallt så skriver vi en bit av en låt tillsammans,
som vi lär oss krydda med äkta musikmagi – för att omvända de exkluderande
hundhemshundarna i sagan, så att alla får vara med oavsett var de kommer ifrån
eller hur de än ser ut.
Under workshopen kommer artisterna att skapa en låt tillsammans med eleverna.
Inför detta ber de om att ni lyssnar på dessa två låtar från föreställningen:
•
”Tillsammans” (LÄNK)
•
”Stick inte ut!” (LÄNK)
Artisterna ankommer till skolan 20 min innan workshopstart och väntar in personal
vid huvudingången. Finns det möjlighet för dem att förbereda i klassrummet utan
elever är de tacksamma.

Frågor?
Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson.
Tel. 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se.
Projektet är ett Skapande skola-projekt med stöd från Kulturrådet.

Måndagen den 24 maj
09.00-09.45, Bjärehov 1A
10.15-11.00, Bjärehov 1B

23 elever
23 elever

Onsdagen den 26 maj
09.00-09.45, Alfredshäll 1A
10.15-11.00, Alfredshäll 1B
12.15-13.00, Montessori Bj 1

22 elever
22 elever
20 elever

Måndagen den 31 maj
09.00-09.45, Löddenäs 1A
10.15-11.00, Löddesnäs 1B
12.15-13.00, Fladäng 1A

25 elever
24 elever
24 elever

Tisdagen den 1 juni
09.00-09.45, Fladäng 1B
10.15-11.00, Strandskolan 1A
12.15-13.00, Strandskolan 1B

22 elever
22 elever
23 elever

Onsdagen den 2 juni
09.00-09.45, Alléskolan 1A
10.15-11.00, Alléskolan 1B
12.15-13.00, Alléskolan 1C

23 elever
23 elever
24 elever

Torsdagen den 3 juni
09.00-09.45, Karstorp 1A
10.15-11.00, Karstorp 1B
12.15-13.00, Karstorp 1C

22 elever
20 elever
20 elever

Fredagen den 4 juni
0900-09.45, Rutsborg 1A
10.15-11.00, Rutsborg 1B

20 elever
21 elever

