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Välkommen

Vi musiker i Nordiska Kammarensemblen ser fram emot att träffas när vi 
spelar musiksagan Flickan och Natten för er. 
Innan ni kommer till oss är det bra att prata om några saker:
    - vad är en konsert/föreställning för något?
    - har någon elev varit på konsert tidigare?
    - hur uppför man sig som publik på en konsert/föreställning?
    - vilken/vilka uppträder i en konsert?
    - vad betyder ”professionell musiker”?

Praktiskt om konsertbesöket
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er ytterklä-
derna, gå på toaletten och hitta era platser. Undvik att komma sent till 
konserten, för att inte störa upplevelsen för publiken eller musikerna 
som står på scenen. 

Vi öppnar dörrarna till salongen en stund innan konsertens början. Det 
är inte tillåtet att äta eller dricka under konserten. Mobiltelefoner ska 
vara avstängda eller på flygplansläge. 

Läraren tar del av konserten tillsammans med sina elever och har 
fortfarande ansvar för sin grupp. Vi önskar att ni ska få en fin och positiv 
upplevelse tillsammans med oss och musiksagan Flickan och Natten!
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Om konserten
Flickan kan inte somna, och tankarna snurrar runt i 
huvudet. Mörkret känns lite skrämmande, trots att hon 
egentligen inte är särskilt mörkrädd. 

I denna nyskrivna musiksaga får vi följa flickan på en resa 
över hav  och öken, med musiken som följeslagare. 

Musiken har inspirerats av både folkmusik och klassiska 
tonsättare som Bartok och Stravinskij.

Musiken och historien framförs av Nordiska Kammaren-
semblens elva musiker, som också låter oss bli bekanta 
med sina instrument; piano och blåsinstrumenten 
tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott, valthorn, samt stråkin-
strumenten fiol, altfiol, cello och kontrabas.
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Så här står det i läroplanen om ämnet musik: 
”Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl 
kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik 
är en estetisk uttrycksform som används i en mängd 
sammanhang, som har olika funktioner och som betyder 
olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin 
grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och 
musikvetenskap.”

Genom samtal om en konsertupplevelse får eleven träna 
på att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på personliga erfarenheter. Att lyssna på och 
efteråt samtala om konserten ger också eleven möjlig-
het att träna på sin förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse.

Samtala
Nedan följer några punkter man kan följa för att få till 
ett öppet och utforskande samtal om konserten utan 
värderingar som ”bra” och ”dåligt”..

Först beskriver man det man sett på ett sakligt sätt, alltså 
de konkreta saker som alla såg. Du som lärare kan lista 
elevernas exempel på tavlan. Därefter kan du som lärare 
gå in mer i varje exempel och ställa frågor som får elev-
erna att själva minnas och tolka. Det finns såklart inget 
rätt eller fel här.

1. Beskriva
Börja med att så konkret som möjligt beskriva vad ni såg 
och hörde. Till exempel: Hur såg det ut på scenen? Vad 
fanns i rummet? Hur många musiker såg ni på scenen? 
Vad var det för musik? Vilka instrument användes?

2. Tolka
Nästa steg är att ställa frågan ”varför” till alla beskrivning-
ar. Varför såg scenen ut just så? Varför hade musikerna på 
sig sådana kläder osv?

3. Reflektera
Det tredje samtalet är de fria associationerna och reflek-
tionerna. Med vilken känsla lämnade ni konserten? Vad 
har konserten fått er att tänka på? Om ni fått ändra något 
i det ni sett/hört, vad skulle det vara?

Produktionsfakta: 
Nordiska Kammarensemblen
Musiken är skriven av Patrik Källström. 
Märit Bergvall står för text och regi.
Längd ca 50 min

Kontakt:
Anna Zachrisson
Produktionssamordnare skola
060-658 54 87
anna.zachrisson@musikvasternorrland.se

Föreställningen och läroplanen


