
6-åringarna i Östhammars kommun skapar körkonsert 
om naturens mirakel med nyskrivna sånger

”När Dag Elfgren, Östhammars kulturskolechef, för ungefär 1 år sen gav oss
uppdraget att skriva nya barnvisor för kommunens sexåringar, föll sig valet av

tema helt naturligt.Vår önskan med sångerna har varit att väcka barnens
inneboende kreativitet och nyfikenhet på ämnet och på körsång, för att

förhoppningsvis lägga grunden till ett fortsatt intresse", berättar Lennart och Anna.
 

"Den pedagogiska processen har pågått under hela läsåret. Vi har arbetat med att skapa
en inlärningsprocess där sångerna har fungerat som inspiration till rörelse, bild,

samtal och andra kreativa uttryck. Vi har också velat presentera olika musikstilar för
barnen, som de kanske inte självklart möter i sin vardag", säger Lennart och Anna. 

 
 ”För kulturskolan har det här projektet varit fantastiskt. Det är så viktigt att erbjuda
barnen ett kvalitativt och roligt möte med en kulturform, vilket jag i högst grad tycker

Min magiska trädgård gör, det spritter av glädje," säger Dag Elfgren.
 

Och vill de lyssna vidare på sångerna hemma har projektet har också arbetat fram en
professionell skivproduktion där bland andra Jojje Wadenius generöst bidrar med sitt
uttrycksfulla och svängiga gitarrspel. Skivan, med sång av Anna Widing, kommer ut

på Spotify i början av juni. 
Klicka på länken för ett smakprov: 3 låtar från Min magiska trädgård

För mer information kontakta: 
Dag Elfgren, dag.elfgren@osthammar.se Telefon: 0173 – 861 64
Anna Widing, anna.widing@edu.osthammar.se  Mobil: 0704-676703

 
Önskar ni reportage med barnen går det bra under genrepsveckan, 

tisdag 1 juni mellan kl 9.00 och 12.00,
 eller i samband med konserterna:

 
lördag 4 juni: Kl 13.00, 15.00 och 17.00.  

Plats: Furuhöjdskyrkan i Alunda.
www.kulturskolanosthammar.se

www.osthammar.se

Lördagen den 4 juni blir det körkonsert i Furuhöjdskyrkan i Alunda 
där ett 90-tal 6-åringar från några av kommunens F-klasser blir
”trädgårdstrollkarlar.” Tillsammans med Östhammars kulturskolas

instrumentallärare, framför de nykomponerade sånger om allt ifrån magiska 
frön och kompostens mirakel till jordens internet och slumrande humlor.

https://www.artofspace.se/min-magiska-tr%C3%A4dg%C3%A5rd

