MÖTAS I MUSIK

Workshop med Kulturbyrån Gira

Musik är lust, glädje, gemenskap,
kommunikation och språk. Musik kan få oss att
skratta, gråta, hoppa, dansa, jubla och yla, men
musik kan också trösta och lugna. Under våra
workshops möts barn/unga och vuxna i enkla
sånger, rörelser och lekar där alla oavsett ålder,
kön, kunskapsnivå eller språk kan delta på ett
meningsfullt sätt. Vi samspelar, improviserar
och gör musik tillsammans. Deltagarnas lust,
nyfikenhet och delaktighet står hela tiden i fokus.
Personalen får samtidigt inspiration till hur de kan
arbeta med musik och skapande i sina grupper.
För att skapa stämning och ge fokus åt musiken,
mötet och samspelet pimpar vi de lokaler vi
besöker med tyger, skärmar, ljusslingor m.m.
Genom att gömma och "trolla bort" saker i rummet
som kan stjäla uppmärksamhet och koncentration
skapar vi en inspirerande och lustfylld miljö.

Så här kan en workshop med oss se ut

Vi spelar lugn musik medan gruppen kommer in i rummet.
Vi har lagt ut madrasser i en stor ring på golvet.
Mitt i ringen står en bricka med ljusprismor.
Vi samlas på madrasserna.
Vi börjar med VARA VÄN en sång med enkla rörelser
som öppnar upp och skapar en känsla av gemenskap.
Vi är tillsammans här och nu, jag och du.
Vi fortsätter med TJENA, TJENA!
En fantastiskt bra och rolig namnsång som passar alla åldrar.
Varje person i ringen bekräftas med ett WAOW!
samtidigt som alla höjer näven upp i luften.

SAMSPEL - HELA DAGEN LÅNG

Vi ställer fram hinkar med massa färgglada boomwhackers.
En i taget får ta en boomwhacker och vi undersöker hur vi kan spela med dem.
Vi kan slå dem på benet, i handen, på golvet, på en kompis...
Vi börjar spela och hittar så småningom en gemensam puls.
Efter en stund börjar en av oss att busa, leka och hitta på olika rytmer och ljud.
Alla andra härmar. Någon annan tar vid och hittar på nya ljud och rytmer.
Vi svarar på varandras infall. Så småningom kommer gitarren med och
börjar spela första ackordvändan i låten Hela dagen lång.
Alla boomwhackers håller en gemensam puls och vi sjunger sången tillsammans.
Efter några verser går sången över i ett HOJT.
Vi leker med ord och fraser. En ropar före och alla svarar:
Hej hej - hej hej
Hoj hoj - hoj hoj
Aj aj aj - aj aj aj
Oj oj oj - oj oj oj
Här kan vi också fånga upp ljud eller rop som kommer spontant.
Vi reser oss upp. Spelet och sången blir ystrare och gladare.
Vi går i ett lång led efter varandra ut på golvet och mässar
- Aj aj aj aj...Vi kan sjunga och vi kan spela!
Vi avslutar med att gå upp i en stor ring.
En av oss går runt i ringen med en hink och samlar ihop alla boomwackers.
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DANSA OCH LEKA MED SJALAR

Alla står tysta och stilla i ringen och får en kort instruktion
om att de snart ska få någonting i sin hand.
Dela ut
Vi sätter på lugn musik.
Vi går runt med en korg full med sjalar. En i taget får ta en sjal.
Den som fått en sjal får sätta igång och "måla" i luften med sjalen.
Fler och fler får sjalar och rörelserna blir också fler och fler.
Direkt-härma
Ny musik, nu med lite mer energi. Nu får alla direkthärma en av oss.
Sjalarna far upp och ner, hit och dit, runt runt.
Snabbt och långsamt, ryckigt och mjukt. Små rörelser och stora rörelser.
Framför kroppen och bakom kroppen. De kastas upp i luften och vi blåser på dem.
Det blir många goa skratt.
Fridans
Ny musik - Nu får alla en kort instruktion om att de får dansa hur de vill med sjalarna.
Runt i hela rummet och över hela golvet.
Vi busar och leker med varandra. Hittar gemensamma rörelser.
Härmar varandra och forstätter vidare till en ny kompis.
Dansa i en lång svans
Ny musik - Nu är det dags att dansa upp i ett långt led, i en lång svans.
Vi dansar efter varandra i kringelikrokar och tillslut är vi tillbaka i en stor ring
vid våra madrasser och kan sätta oss ner.
Samla ihop - avsluta
Vi sitter tillsammans på madrasserna.
Alla får en kort instruktion om att de ska få lägga in sin sjal i mitten av ringen,
en i taget, utan att röra eller flytta på den sjal som redan ligger.
Det här gör vi i tystnad till toner av en kalimba (tumpiano)
Lugnet lägger sig.
När alla sjalar tillslut ligger i ett vackert mönster på golvet
börjar gitarren tyst och försiktigt att spela ackordvändan till sången om solen.

SOLEN

Vi behåller den lugna energin och sjunger mjukt och försiktigt om solen
och gör rörelser till (tecken som stöd)
Sången ger en positiv känsla och texten förstärker känslan av att
det är VI tillsammans som skapar den här musikstunden.
- Jag vill att solen lyser på oss....
På mig, på dig, på mig, på dig, på oss!

BLOMMOR OCH KÄRLEK

Alla får lägga sig ner på madrasserna och blunda och lyssna.
Att stanna upp, att ta in stunden, att vila tillsammans och lyssna på en sång är skönt.
- När man sover bekvämt och tänker på blommor och kärlek
då är man längre när man vaknar.

HEJ & HÅ!

När Blommor och kärlek är slut, får alla vakna till liv och så småningom ställa sig upp i ringen.
Vi tackar varandra och hoppas att vi ses snart igen.
- Hej och hå nu ska vi gå, vi träffas nog en annan gång!
Vi håller varandras händer och sjunger sången tillsammans.
Sen dansar vi ut ur rummet i en lång svans.

Kulturbyrån Gira
www.kulturbyran-gira.se
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