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      K O N T A K T :

När barnen leds in i föreställningssalen av
Closette upptäcker de att Mozart har fallit i  djup
sömn, utmattad av att ha varit på turné med sina
vänner i 250 år! När han vaknar blir han förtjust
över att se barnen i så moderna kläder och börjar
med hjälp av sina medhjälpare att gestalta scener
från sin barndom och uppväxt.

Barnen bjuds på smakprov ur Mozarts tidiga
kompositioner och sedan framför ensemblen även
korta bitar ur ett par av Mozarts operor –
Trollflöjten och Don Giovanni. Men efter en stund
känner Mozart att han inte bara vill spela sådant
han skrev för flera hundra år sedan, han vill skapa
nytt! Och självklart behöver han inspiration från
barnen som får vara med och hitta på material till
helt nya arior och operascener som skapas i nuet!
Ett roligt sätt att skapa ny operamusik!

Imse Vimse Mozart är en lekfull introduktion både
till opera i allmänhet och i synnerhet till  Mozarts
fantastiska tonspråk. Det är svårt att veta exakt
hur Mozart var som person, men allt tyder på att
han hade mycket av sitt barnasinne kvar även i
vuxen ålder. Därför tycker vi att det är roligt att
barnen får möta just Mozart, inspireras av hans
musik och själva uppleva opera på ett lekfullt sätt.
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Längd: 40 min
Spelplats: 4x3 mByggtid 90min

Rivtid: 30min
 

Teknikkrav: två eluttag (till vårt elpiano
och högtalare som vi tar med oss)

 
Max publik: 150 elever + lärare

 
Åldersgrupp: 3-9 år (Dock inte hela

åldersspannet på samma föreställning.)
 

 Antal medverkande: 3 sångare och en
pianist


