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Vi är stolta och mycket glada att få presentera en ny Sexårskör för 2020. Det är en glädje att 

få möta alla kreativa och öppna sexåringar ännu ett år. Och att se deras utveckling från första 

repetition vecka 6 fram till föreställning vecka 11 är en ynnest som alla inblandade blir glada 

och imponerade av. 

Käftopera – en tandlös historia 

Sexårskören 2020 handlar om munnen och att tappa tänder. 

Välkommen till munnen! 

Munnen står inför en stor förändring. De gamla mjölktänderna har gjort sitt. De börjar tappa 

fästet och vissa har redan börjat att lossna. Det är en stor förändring i varje mun.  

I vår mun har tandbeskyddarna Plack och Spene tagit sig in för att till varje pris försöka att 

rädda kvar mjölktänderna som sjunger på sista versen. Plack och Spene är helt enkelt 

livrädda för att mjölktänderna skall lossna. Hur skall det gå?... 

Vårt förnämliga konstnärliga team 2020 består av: 

Kompositör/manus/konstnärligt ansvarig: Per Egland 

Koreografi/danspedagog/konstnärligt ansvarig: Anna-Linda Egland  

Scenografi/kostym/rekvisita: Jan Borén  
Körledare: Amanda Björnerås  

Musiker: Andrea Tarrodi, Erik Nilsson och Per Egland 

Huvudrollen har alla sexåringarna från Nackas skolor.  
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Barnen övar först in sångerna på sin skola. Kortfattad saga, pedagogiska tips och sångtexter 

finns med i detta utskick.  

Innan ni kommer till Dieselverkstaden för den första repetitionen vecka 6 vill vi att ni delar 

in barnen i två grupper, en röd och en blå. Barnen kommer sedan att vara i dessa grupper 

och vid varje besök få låna en vit t-shirt och en armbindel i respektive färg. 

Barnen repeterar tillsammans med ensemblen på Stora scen vid ett tillfälle vecka 6 och ett 

tillfälle vecka 8. Under repetitionsveckorna finns låsbara garderober utanför Stora scen för 

att hänga in kläder och tillhörigheter.  

Vecka 10 är det sedan dags för genrep och vecka 11 har alla grupper sina föreställningar inför 

publik på Dieselverkstadens Stora scen. Vid genrep och föreställningar tilldelas körgrupperna 

loger där barnen samlas före och efter de är inne på scenen. 

På alla repetitions-, genreps-, och föreställningsdagar ber vi er komma 30 minuter innan 

utsatt tid. Detta för att inte skapa stress på plats och riskera att tidsschemat spricker. 

 

Rekvisita – Ingen rekvisita behövs.  

 

Kostym – Barnen ska vara barfota eftersom dom kommer att röra sig och dansa.  

Obs!! Kom ombytta och klara till både genrep vecka 10 och föreställning vecka 11. Vi vill att 

barnen har svarta mjuka byxor eller tights utan fot. Barnen får låna en T-shirt på 

Dieselverkstaden och VIKTIGT att dessa lämnas tillbaka efter varje rep/föreställning.  

Nytt för i år. Barnen kommer att i slutnumret gestalta nya, friska tänder. De kommer 

därför att tåga ut på scenen i sina privata kläder. Vi tänker att detta blir i form av en privat 

t-shirt. Kanske sin egen favorit-tröja eller den som de hade på sig när de kom till skolan? 

 

Aktuell information finns alltid på vår hemsida bokakulturnacka.se   

Om ni motsätter er dokumentation såsom foto eller videoinspelning av era barn, ber vi er 

vänligen anmäla detta boka@dieselverkstaden.se senast måndag den 3 februari.  

 

https://www.bokakulturnacka.se/
https://www.bokakulturnacka.se/
mailto:boka@dieselverkstaden.se
mailto:boka@dieselverkstaden.se
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Tema: Tänder och tunga och vad mer finns i munnen? Alla djur med alla sorters tänder som 

ser olika ut? Hajar, elefanter, vargar eller hasselmöss. Hur olika kan en tand se ut? Varför 

tappar vissa djur sina tänder och varför inte andra? Fritt att låta fantasin röra sig bland 

munnar och gap, fundera kring alla varelser som har tänder. 

Form: Rund, kub, sfär eller som en tand. Mått: OBS! Max 100 x 100 cm Vikt: Max 3 kg  

- Verken skall gå att hänga på vägg eller från tak (kan inte stå på golvet). 

- Det finns plats för ett (1st) verk per klass. 

- Verken lämnas till oss vecka 8 och 9, allra senast tisdag den 3 mars. 

- Vi ansvarar för upphängning. 

- Utställningen hänger kvar till fredag den 20 mars. 

- Verk som ni vill behålla måste hämtas senast söndag den 29 mars! Vi kan inte 

behålla eller förvara dom hos oss och kommer därför att slänga de verka som inte 

hämtats före 29 mars. 
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Biljetterna kostar 105 kr/st, både för vuxna och barn (gratis för barn som sitter i knät).  

För att administrera biljetter till föräldrar/vårdnadshavare samt nära och kära så finns två 

alternativ för skolan. 

Föräldrarna köper själva biljetter via nätet på www.ticketmaster.se eller genom att besöka 

Dieselverkstadens informationsdisk. 

Fredag den 7 februari får ni som är kontaktpersoner på skolan ett mejl med en länk till att 

köpa biljetter till skolans föreställning. I mejlet finns även ett lösenord som behövs för att 

köpa biljetter under perioden 9 februari till 1 mars. 

Vidarebefordra mejlet ni får den 7 februari eller skriv ut bilagan och skicka med barnen hem 

till föräldrar/vårdnadshavare. 

Föräldrarna kan direkt köpa det antal biljetter de önskar. 

Kopiera upp och dela ut sidan ”Föräldrars beställning” till samtliga föräldrar.  

Se separat sida 9. 

Skolan samlar sedan in och sammanställer önskat antal biljetter och meddelar Kulturhuset 

Dieselverkstaden antalet biljetter via epost till: boka@dieselverkstaden.se  

- Skriv ”Biljettbeställning Sexårskören” och skolans namn som ämnesrad 

- Kulturhuset Dieselverkstaden skickar sedan biljetterna till skolan med post eller 

lämnar biljetterna till en av skolans pedagoger under repetitionsveckorna. 

- Betalningen av biljetterna sker sedan antingen kontant i Dieselverkstadens 

information eller så fakturerar vi skolan för biljettkostnaden. 

VIKTIGT! Senast måndag den 3 februari behöver vi ha fått in biljettreservationer som skolan 

samlar in (alternativ 2). 

Måndag den 2 mars – vecka 10 släpper vi resterande biljetter till försäljning för 

allmänheten. 

 

http://www.ticketmaster.se/
mailto:boka@dieselverkstaden.se
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Förskolegrupper och skolklasser som vill gå på genrep anmäler detta per epost till Katarina 

Weidhagen. katarina.weidhagen@nacka.se Detta är gratis för förskolor och skolor. 

- Skriv i mejlet: skola, ålder och antal elever/barn samt vilket genrep och tid ni önskar. 

Gruppernas genrepstider finns även på vår hemsida bokakulturnacka.se  

Genrepstider   2020 Mars 

Skola 
Grupp-

nummer 

Genrep 

v10 tid datum 

Sickla skola 1 måndag 09:30 02-mar 

Ormingeskolan 2 måndag 11:00 02-mar 

Stavsborgsskolan 2      

Skuru skola 2       

Björknässkolan A,D 3 tisdag 09:30 03-mar 

Da Vinciskolan 3       

Myrsjöskolan 4 tisdag 11:00 03-mar 

Neglingeskolan 5 tisdag 13:00 03-mar 

Castello Järla sjö         

Sågtorpsskolan 6 onsdag 09:30 04-mar 

Järla skola 7 onsdag 11:00 04-mar 

Lilla Nacka 8 onsdag 13:00 04-mar 

Lännerstaskolan 8      

Nacka strands skola 8       

Borgvallaskolan 9 torsdag 09:30 05-mar 

Ektorps skola 9       

Johannes Petri 10 torsdag 11:00 05-mar 

Boo gårds skola 11 torsdag 13:00 05-mar 

Björknässkolan B,C 12 fredag 09:30 06-mar 

Jarlabergsskolan 12      

Igelboda skola 13 fredag 11:00 06-mar 

Saltsjö-Duvnäs montessori 13       

 

Viktig information! Med anledning av det beslut som fattats om att Sexårkören tar en 

paus 2021 så behöver ni ha i åtanke att förskolebarn tyvärr inte kan förbereda sig på att delta 

i Sexårskören nästa år. 

Vi beklagar detta och hänvisar frågor kring, och synpunkter på beslutet till Mats Kiesel som 

är ansvarig chef. mats.kiesel@nacka.se 

 

  

mailto:katarina.weidhagen@nacka.se
https://www.bokakulturnacka.se/
mailto:mats.kiesel@nacka.se
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Nu är musik, text och manus färdigt till 2020 års Sexårskör!  

Det blir nu sjunde året som vi får äran att arbeta med detta projekt och vi ser mycket fram 

emot att få träffa er och barnen igen. Vi fick väldigt fina utvärderingar av er från förra året 

som vi blev glada för. Vi har också tagit till oss av det ni tyckte kunde bli bättre. Vi har 

uppmärksammat och inspirerats av era idéer och tankar. Vår ambition är att arbeta på ett 

pedagogiskt sätt och att integrera barnen i skapandeprocessen.  

Övningsskiva finns att lyssna på via soundcloud.com – sök på ”Kulturhuset Dieselverkstaden” 

Där finns en spellista med alla låtar med sång och en spellista med låtarna utan sång så ni kan 

öva med barnen till inspelad musik.  

Föreställningen i fjol blev ca 40 minuter lång och vi känner att det var i längsta laget. 

Framförallt är det viktigt att vi hinner göra ett genomdrag vid första repetitionstillfället. 

Därför har vi i år ambitionen att göra föreställningen någon minut kortare. Då barnen bitvis 

kommer att röra sig och dansa är delar av musiken instrumental. Dessutom sjunger några av 

musikerna vissa rader som sedan kören svarar på. Detta för att inte ni skall få allt för mycket 

text att repetera med barnen. 

 

En liten nyhet för i år är att barnen kommer att komma ut i slutnumret klädda i en privat 

T-shirt. Denna T-shirt kommer att bäras under den tröja som barnen lånar av Kulturhuset 

Dieselverkstaden. Sen kommer den yttre T-shirten att helt enkelt tas av så att den privata 

tröjan syns. Barnen får här friheten att välja T-shirt själva. Det kan tex vara favorittröjan eller 

den som man kom till skolan i på morgonen. Med detta vill vi att barnen helt enkelt är så 

mycket sig själva som möjligt - ingen kostym! 

I detta utskick finns en sida med tips om hur man på ett bra sätt kan öva in text och rytm 

tillsammans med barnen.  

Det finns också en kortversion av sagan att läsa för barnen så de får en överblick av själva 

historien. Vi har friheten att ändra lite om så behövs.  

Vi hoppas att det skall kännas lustfyllt att öva in sångerna och att det skall gå bra att öva till 

musiken. Vi kommer också att skicka ett mail till er ett par veckor innan första repetitionen 

vecka 6.  

Vi ses i februari! 

 

Vänligen 

 

Per Egland, tonsättare: prago.egland@gmail.com 

Anna-Linda Egland, danslärare/koreograf: a.lindaegland@gmail.com  

Amanda Björnerås, körledare: amanda@amandabjorneras.se  

 

mailto:prago.egland@gmail.com
mailto:a.lindaegland@gmail.com
mailto:amanda@amandabjorneras.se
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Till dig som övar sångerna med barnen till Sexårskören.  

Sjung med den röst du har! Förmedla sångerna med glädje. Låt barnen upptäcka sina röster.  

Genom att låta på olika sätt: Ropa t.ex. Hej! Oj, oj, oj... Aj, aj, aj... i olika röstlägen, högt, lågt 

och mitt emellan. Gör glissandon (åk med rösten upp och ner) på mmm och ah... Testa hela 

registret! 

Skratta, gråt, hosta, snarka, susa som vinden, låt som en uggla, hyscha med ett finger över 

munnen o.s.v.  

Starta en bil eller motorcykel Trrrrr, Brrrrr. R kan vara svårt för en del barn (och vuxna) 

men många kan. Låt som en ringklocka, Rrrrrrrrr.  

 

ÖVA UTTRYCK 

Genom att sjunga en sång som barnen redan kan - men byt ut texten mot: - Oj, oj, oj, oj 

som om något gått på tok. 

- Ja, ja, ja som om något roligt är på gång. 

- Aj, aj, aj som om det gör ont. - Usch, usch, usch som om något är riktigt äckligt. Hitta på 

egna uttryck!  

 

 

SEXÅRSKÖRENS SÅNGER 

Gå igenom texterna med barnen. Smaka på orden och förklara de som behöver förklaras. 

Plocka ut de ord som känns extra roliga, fina eller svåra och säg orden samtidigt som ni 

klappar ordrytmen på olika kroppsdelar t.ex. Hurrrra Jag har tappat en tand… Satt fast i en 

frusen Lasagne o.s.v. Öva textfraser genom att läsa dem rytmiskt många gånger på olika sätt:  

starkt, svagt, långsamt, snabbt och med olika känslor: argt, glatt, sorgset o.s.v.  

Träna på att vara alldeles tysta. Det är lättare att vara tyst om man ska lyssna efter något. Låt 

alla vara helt tysta i en minut och ”samla” på ljud de hör.  

Sjung mycket till musiken där tonarterna är anpassade efter barnens röster.  

 

Lycka till!  

Med vänlig hälsning 

Det pedagogiska teamet  
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- 3 februari – Sista dag att meddela Kulturhuset Dieselverkstaden antalet biljetter 

som skolan vill ha. Föräldrarna skall lämna bokningslappen till skolan senast 29 januari. 

OBS! Gäller endast de skolor samlar in biljettbokningar från föräldrarna 

 

- 3 februari – Sista dag att anmäla fotoförbud via mejl till Kulturhuset 

Dieselverkstaden 

 

- 3–7 februari – Första repetitionen - vecka 6 

 

- 7 februari – De skolor som inte sköter biljettbokningen åt föräldrarna får ett mejl 

med information om biljettköp, distribuera informationen till föräldrarna. 

 

- 17–21 februari – Andra repetitionen – vecka 8 

 

- 2 mars – Resterande biljetter släpps till allmänheten 

 

- 3 mars – Sista dag att lämna in verk till barnens utställning i teaterfoajén 

 

- 2–6 mars – Genrep – vecka 10 

 

- 9–13 mars – Premiärföreställning – vecka 11 

 

- 20 mars – Sista dagen att ta del av barnens utställning i foajén 

 

- 29 mars – Sista dag att hämta barnens verk till utställningen 

 

Martin Hansen Frost martin.hansen-frost@nacka.se - 070-431 95 31 

Katarina Weidhagen katarina.weidhagen@nacka.se – 070-431 78 72 

Koordinator: Sara Gazelius boka@dieselverkstaden.se 

 

mailto:martin.hansen-frost@nacka.se
mailto:katarina.weidhagen@nacka.se
mailto:boka@dieselverkstaden.se

