Gitte Pålsson och Frank Madsen har 10-årskalas för "Veckans djur i Parken" på Palladium Malmö 9 november
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Barn på Palladium – Jazzsväng och
spindelhäng – 10-årskalas med "Veckans
djur i Parken" på Palladium Malmö 9
november
Ös och klös, jazziga visor och läbbiga spindlar.
Gitte Pålsson har skrivit nya svängiga faktasånger om djursom hon sjunger
och leder allsång med samtidigt som Frank Madsen från Terrariet i Malmö
Folkets Park visar djuren och berättar om ormar, spindlar och krokodiler. Ja,

det blir levande djur på Palladium! Kan bli hur spännande som helst.
”Veckans djur i Parken” var från början ett projekt som startade 2009 i
samarbete med Barnens Scen. Resultatet blev en CD med faktahäfte som
sedan blivit en succé för hela familjen. Sånger som ”Spindeln”, ”Apa”,
”Leguaner” och de andra djuren kanske blir våra nya klassiker?
Medverkar gör också Rolf Olsson, kontrabas, Ulf Holmström, saxofon,
och Johan Ahlbäck, djembe.
Från 2 (till 99) år.

Lördag 9 november kl 14.00 • Palladium, Södergatan 15, Malmö
Arr: Musik i Syd
För mer information, kontakta Ann-Marie Ekman, Musik i Syd, tel 0707-28 75
25, ann-marie.ekman@musikisyd.se

Se även www.palladium.nu, där du finner hela säsongens program

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har
för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också
utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge
människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett
kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra
levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i
Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till
kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha
möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

