
 Kulturbyrån GIRA 

Kulturbyrån GIRA är en grupp som gör interaktiva,
sceniska musikföreställningar för och med barn på 
förskolor, skolor, särskolor, bibliotek och kulturhus. 
GIRA har funnits sedan 2010 och består av Anna 
Segerbrant – dans- & cirkuspedagog, attributör och 
maskmakare, Ewa J Kristeberg och Åsa Ericsson – 
båda musiker, pedagoger och tonsättare. 
Föreställningarna bygger på sånger och på lusten att
sjunga tillsammans. Barns dikter, våra egna 
tonsättningar och en fantasifull scenografi är en 
bärande del av dessa föreställningar. Via workshops 
för pedagoger och Skapande skola-projekt delar vi 
med oss av våra kunskaper, erfarenheten och vår 
lust att sjunga, leka och skapa. Vi vill inspirera till 
kreativa möten.

GIRAS föreställningarna bygger på sånger och på lusten att sjunga tillsammans

Vi visualiserar sångerna med en fantasifull scenografi. Med ljud, klanger, rytm och rörelse skapas ett rum 
där allt är möjligt och allt kan hända. Våra föreställningar bygger på allas medverkan, lust och sångglädje 
och ger plats åt barnens egen fantasi. Med små och enkla medel lockas barnen att själva upptäcka och 
reflektera. Alla, barn såväl som vuxna, kan delta utifrån sina förutsättningar. 

Ljudfiler & noter med sånger som ingår i föreställningen skickas ut i förväg. Eftersom barn och pedagoger 
sjunger, leker och lyssnar långt innan föreställningen kan de göra sångerna till sina egna. Sångerna kan 
leva vidare och bli en del av förskolans/skolans sångskatt. De kanske också inspirerar till nya texter, bilder
och berättelser.

Vi har våra rötter i den kreativa verksamheten i Angereds Kulturskola där Allsången på Angereds Teater 
har spelat en stor roll i arbetet med barnen. Generationer av barn har fått dela glädjen i att sjunga 
tillsammans. 

Föreställningar för grundsärskolan
Vi har två föreställningar som riktar sig speciellt till grundsärskolan Vara vän och Babumba.
Ni kan läsa mer om föreställningar på vår hemsida.

Om ni är intresserade av föreställning, workshop, skapande skola-projekt eller fortbildning så hör av er.
Vi är öppna för förslag och idéer!

Kulturbyrån GIRA 
Hemsida: www.kulturbyran-gira.se
Kontaktperson: Ewa J Kristeberg
Epost: ewa.johanson.kristeberg@gmail.com
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