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Pressmeddelande

VEM HAR TID MED DIG?

Barn har rätt att bli lyssnade på. Barn har rätt att få ta tid.

Det är roligt att vara allvarlig och ta sig an ett ämne med stort djup på ett ibland lättsamt 

sätt. Vi har gjort en föreställning, som har ämnet  "tid" och vi har bett barnen fundera på 

vad tid är?, om tiden tar slut?, om tiden går olika fort? Inspirerade av barnens egna texter 

har fyra tonsättare komponerat nya sånger för kör. Över 100 barn och unga uruppför dessa 

på torsdag på Artisten tillsammans med sina körledare, fem proffsmusiker och två 

clowner. Det är bäddat för en upplevelse.

Imorgon, tisdag 14 maj, träffas alla medverkande för första gången samtidigt. Då är det 

genrep i Lagerhuset med början kl 16. Pressen är välkomna dit. Hör gärna av er innan.

Mer info på www.vemhartid.nu Frågor kan ställas till Fredrik Hagstedt, tel 0768-196734 

och e-post fredrik@medvetenhetsverkstad.se

Projektet drivs av UNGiKÖR Västkusten och Fredrik Hagstedts Medvetenhetsverkstad, med finansiering av 

Statens Musikverk, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Föreställningen ges på Artisten den 16 

maj 2013 och på Fregatten i Stenungsund den 23 maj 2013. Projektet fortsätter till hösten.

Några av barnens tankar om tiden:
Tid är mycket. Tiden är dessutom viktig. Man ska inte slösa på tiden, rätt som det är har man ingen kvar.

tid är pengar
om tex du blir sjuk, så tar det lång tid att jobba tillbaks pengarna

klockan är inte tid
klockan mäter tid åt oss
den förklarar för oss
hur länge vi får sova, äta och ha lektion
tiden styr oss
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MEDVERKANDE KÖRER: Brunnsbo Musikklasser / Kerstin Ricklund, Hagakyrkans Juniorkör / Kicki Rosén 
Bejstam, Härlanda Diskantkör / Birgitta Mannerström Molin, Johannebergsskolans kör / Cecilia Liljeland & 

Rebecka Gabriel, Rosendal Stars, Torpa Stars / Tinna Persson, Småstenarna, Stenungarna / Fredrik Daun
MUSIKER: Ida Lod, Emma Augustsson, Viktor Turegård, Petter Rosenlundh & Magnus Ricklund

CLOWNER: Clownkonst NU: Kristin Rode & Maja Ringstad
MUSIK AV: Anna Eriksson, Kristina Forsman, Fredrik Hagstedt & Bengt Lundin

Artisten, Göteborg, torsdag 16 maj kl 19.30, entré 50 kr
Fregatten, Stenungsund, torsdag 23 maj kl 19.00, fri entré

www.vemhartid.nu

Stenungsunds
kommun


