Välkommen till en
musikworkshop om
rymden med ensemble
Yria den 26 april!
Dags att träffa diakompisarna igen – den här gången blir det rymdtema med
sång, rytm och rörelse med ensemble Yria!
Välkomna den 26 april klockan 13:45 till Lekterapin på Astrid Lindgrens
Barnsjukhus i Solna.
Ensemble Yria är en grupp som jobbar i rytmikens tecken – med musik, rörelse och öppna
sinnen. Nu vill de ha en workshop med våra typ 1-diabetesbarn om rymden där barnen får
vara med och skapa! Föräldrar får också vara med i mån av plats på golvet.
”I en sammanflätning av astronomi och poesi och med utgångspunkt i barns frågor om
rymden, spinner denna musikaliska fantasi, med sång, rytm och rörelse ett äventyr som
sträcker sig ända in i oändligheten. Följ med!”
Workshopen vänder sig framför allt till barn mellan 6 och 9 år, men det går givetvis bra att
vara med även om man är lite yngre eller äldre.
OBS: Begränsat antal platser, så först till kvarn… Det innebär också att syskon inte kan följa
med. Anmälan är därför också bindande. Blir ni sjuka, meddela snarast så vi kan ta in
barn som står på kö till att få medverka i denna workshop i musikens tecken!
Efter workshopen fikar vi medhavd egen fika tillsammans och pratar och umgås en stund.
Varmt välkomna!
Plats:
Tid:
Workshop:
Fika:
Avslut:

Lekterapin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
13:45
14-15
15-16 (tag med egen fika)
Vi ska vara ute ur lokalen kl 17, så vi hjälps åt allihop att städa i ordning för sjukhusets
barn innan dess!

Som sagt, ta med egen fika!
Bullerbyn har bokat denna musikworkshop i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus
genom Kultur i Vården. Det känns väldigt roligt med ett sånt här samarbete och vi hoppas på
fler tillfällen!
Anmälan
Skicka ett mail till lisahagman@comhem.se senast den 1 april 2014 och meddela att ni
kommer! Ange namn på alla familjemedlemmar som följer med och gärna också ålder på
barnen.
Vi ses på Lekterapin! Hälsningar från Styrelsen

