
PROGRAM LÖRDAG 20 OKT

 SAMTLIGA AKTIVITETER ÄR GRATIS

• 9.30-10.25  - Dans 10-12 år 
Här får du lära dig enklare grundsteg som vi sedan sätter ihop till en koreografi och arbetar sen med att hitta rätt känsla och uttryck. 
Passar dig som älskar att dansa och är nyfiken på att lära dig mera om koreografi och framförande.   
Workshopledare: Anna-Linda Egland.

• 9.30-10.25 - Musiklek med sång och rörelse. Från 5 år, förskola och lågstadium
Riktar sig till barn i de yngre åldrarna och innehåller musiklek med sång, dans och rörelse. Först lär vi känna varandra och förbereder 
oss sen för en avslutningsshow där alla har möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. 
Workshopledare: Markus Molin och Ubbe Byström, musikhandledare Kramfors Särskola.

• 10.30-10.45 - Kramfors musikalskola (elever 6-10 år) visar exempel på hur de arbetar…
Under ledning av Emma Engqvist och Erika Karolin

• 10.50-11.30 - Dans 7-9 år 
Här får du på ett lustfyllt sätt upptäcka dansens värld. Vi lär oss grundsteg och arbetar på ett lekfullt sätt med rörelsekänsla och uttryck. 
Passar dig som vill prova på dans eller kanske har dansat förut och vill dansa mera!  
Workshopledare: Anna-Linda Egland.

• 10.50-11.30 - Sång 10-12 år 
Här sjunger vi EN HELT NY VÄRLD från ALADDIN och gör ett par dramaövningar samt lite sångövningar. Lyssna gärna på låten innan!  
Workshopledare: Ceca Wadstein.

• 10.50-11.45 - Sång, rytmik och samspel! Mellan- och högstadium
I denna workshop har barn och ungdomar med eller utan funktionsvariationer möjlighet att delta. 
Workshopledare: Markus Molin och Ubbe Byström, musikhandledare Kramfors Särskola.

• 12.30  - Lunchkonsert med Ådalsskolans estetiska program
Konsert med Teaterprogrammet inriktning musikal. Fri entré men begränsat antal platser!  
Bio Royal Kramfors.

• 14.00 - Lill-Zlatan och morbror Raring
Musikteater för barn mellan 5–8 år. Fri entré. Begränsat antal platser - hämta ut din biljett vid Kom In (kommunens kundtjänst senast 
19 okt kl 17.00) för garanterad plats. Längd: ca 35 min. Spelplats: Kupol ABF Kramfors. 

• 14.00-15.00 - Dans 13 -20 år. Nybörjare 
Med enklare grundsteg samt arbete med uttryck och musikalisk medvetenhet lär vi oss ett dansnummer fyllt med energi och glädje. 
Detta passar alla som tycker om show och musikal och vill prova på att dansa.  
Workshopledare: Lena Sahlén.

• 14.00-15.00 - Sång 13-20 år. Fortsättare
Här sjunger vi LÄMNA INGA DÖRRAR PÅ GLÄNT från CHESS med lite stämmor. Vi kommer att jobba med dynamik när vi sjunger låten 
samt sång- och dramaövningar. Lyssna gärna in dig på låten innan!  
Workshopledare: Ceca Wadstein.

• 15.15-16.15  - Dans 13 -20 år. Fortsättare
Dansworkshop för alla som vill ha en rolig showstund. Vi värmer upp med dansövningar och arbetar därefter koreografiskt med fokus 
på musikalitet, kraft och scenisk närvaro. Detta passar dig som har dansat förut och vill lära dig ett energifyllt och härligt dansnummer. 
Workshopledare: Lena Sahlén.

• 15.15-16.15  - Sång 13 -20 år. Nybörjare
Här jobbar vi med låten BIG SPENDER. Vi ska göra låten på lite olika sätt och med olika känslor. Lyssna gärna på låten innan. Vi kommer 
att sjunga den med svensk text.   
Workshopledare: Ceca Wadstein.

För information och anmälan: www.kramfors.se/musikalfestival. Klicka på Barn och unga. Anmälan görs via e-tjänst som du finner 
via länk där. Begränsat antal platser så anmälan krävs! Medtag mjuka kläder och vattenflaska. Omklädningsrum finns. Vi dansar barfota. 

Dagen avslutas kl 16.15. Om orken finns så rekommenderar vi Kramfors Musikalfestivals stora avslutning: Festkonserten kl 19.00 på 
Kramfors Teater fd Folkets Park. Biljetter finns på tickster.com 

Gilla Kramfors Musikalfestival på Facebook. Kontakt jenny.lundmark@kramfors.se


