”Du skal lytte, sagde oldefar
”Engang, når du bliver parat,

vil du kunne høre, hvor den er”

DEN

BRUNE

KUFFERT

Koncertfortælling for børn

om at opdage de mange eventyr, der gemmer sig i lydene omkring os
I oldefars glemte kuffert på loftet ligger to dukker. Den ene har en violin. Den anden har en
kontrabas. Dukkerne bliver levende, og vi rejser sammen ud i verden i et gammelt
legetøjstog. Toget fører os over marker, ud til havet og langt ind i den mørke skov. Rejsen
er lige ved at få sin ende i en drypstenshule dybt nede under jorden, hvor klippen har
lukket sig bag os. Men ved fælles hjælp, ved brug af instrumenternes og vores egne lyde,
lykkes det at komme ud i solskinnet igen.
Cecilia Engelbrecht Heick fortælling/sang/klokker - Kristian Jørgensen violin - Thomas Fonnesbæk kontrabas
Tekst og musik af Cecilia Engelbrecht Heick

Her kan du lytte til nummeret "Jeg glemte at sove i nat":
https://soundcloud.com/cecilia-engelbrecht-heick/jeg-glemte-at-sove-i-nat

Du kan finde mere musik her:
www.kunstfroe.dk og www.csille.dk

KUNSTFRØ

www.kunstfrø.dk

DEN BRUNE KUFFERT
Cecilia Engelbrecht Heick fortælling/sang/klokker - Kristian Jørgensen violin - Thomas Fonnesbæk kontrabas
Tekst og musik af Cecilia Engelbrecht Heick

Vi er vant til, som supplement til en ofte alt for stresset hverdag, konstant at blive bombarderet
med lydindtryk. Det får os til at opbygge et mentalt støj-filter for at beskytte os selv.
For at få øje på skønheden og eventyrerne i lydene omkring os må vi også opleve stilhed, - den
særlige form for stilhed, der får tankerne til at flyve frit.
Fortællingen handler om de mangfoldige eventyr, der udspiller sig i lydene omkring os, hvis vi lærer
at lytte til dem.
Ved koncerten skaber vi et rum af ro og koncentration, hvor vi lukker ned for udenoms-indtryk, så
børnenes fokus er samlet på eet sted: Musikken, rummet og deres egen tilstedeværelse i det.

Aldersgruppe: ca. 4-7 år
Varighed: ca. 35 minutter - eller efter aftale
Antal tilskuere: op til 100 - eller efter aftale
Kontakt: cecilia@kunstfroe.dk tlf.: 28683918

