LÄRARHANDLEDNING
Anders/Carla & kompisen – musiikkia kahdella kielellä är
en underhållande musikföreställning som riktar sig till finska
barn i åldern 9-12 år. Temat är finlandssvenskheten och det
svenska språket. Artisterna framför kända svenska sånger, pratar
om det svenska språket, ställer frågor till publiken och ”räppar”
tillsammans. Allting görs på ett för målgruppen passande sätt,
och med glimten i ögat.
Programmet går till största delen på finska, men föreställningen
ger också eleverna en första inblick i det svenska språket. Efter
en konsert brukar barnen nynna på svenska sånger och de lär
sig känna till att det också pratas svenska i Finland.

för klasserna 3-6

Medverkande: Anders Grönroos eller Carla Fri.
Anders ”Apan Anders” Grönroos har jobbat med
barnkultur, musik och teater i över 20 år. Han har gett ut 6
barnskivor på svenska och en tvåspråkig barnskiva. Carla Fri är
skådespelare och sångerska. Gitarristen Lukas Djupsjöbacka
eller gitarristen Anders Östling, båda professionella musiker
och gitarrlärare.

FÖRARBETE

Diskutera kring att det talas svenska i Finland. Var?
Kan ni något ord på svenska? Känner ni någon som pratar svenska?
Gå igenom ord på svenska som tangerar musik och konserter.
Exempelvis olika instrument, sång, scen, band och så vidare.
Känner ni till några band/artister från Sverige?
(ABBA, Roxette, Europe, Kent, Swedish House Mafia, Avicii etc.)
Gå igenom betydelsefulla finlandssvenskar och vad de har gjort.
(Runeberg, Topelius, Sibelius, Tove Jansson…)
Känner ni till finlandssvenska artister eller kändisar?
(Krista Siegfrids, Redrama, Eva Wahlström, Robert Helenius)

EFTERARBETE

Prata om konserten, vad kommer ni bäst ihåg?
Vilka sånger kände ni igen?
Lärde ni er någonting nytt?
Repetera svenska ord som ni lärde er.
Vilka instrument användes under konserten?

Vänliga hälsningar
Anders ”Apan Anders” Grönroos
artist & producent
anders@estrad.fi
www.estrad.fi & www.kul.fi

I SAMARBETE MED:

www. k u l. fi
www. e s t r a d.fi

KÄÄNNÄ

OPETTAJAN OPAS
Anders/Carla & kompisen – musiikkia kahdella
kielellä on viihdyttävä esitys, joka on suunnattu 9-12
vuotiaille suomenkielisille lapsille. Teemana on
suomenruotsalaisuus ja ruotsin kieli. Ar tistit esittävät
tunnettuja ruotsalaisia lauluja, esittävät yleisölle kysymyksiä
ja räppäävät yhdessä. Esitys toteutetaan kohder yhmälle
sopivalla tavalla ja humoristisesti.
Ohjelma on pääosin suomeksi, mutta konser tti tarjoaa
ensikosketuksen myös ruotsin kieleen. Konser tin jälkeen
lapsilla on tapana hyräillä ruotsinkielisiä lauluja ja he
tiedostavat, että ruotsia puhutaan myös Suomessa.

3-6 luokille
Artistit: Anders Grönroos tai Carla Fri.
Anders ”Apan Anders” Grönroos on työskennellyt vuodesta
1994 kokopäiväisesti musiikin parissa ja esiintynyt yli 3000
kertaa lapsille Suomessa ja Ruotsissa. Hän on levyttänyt kuusi
ruotsinkielistä lastenlevyä ja yhden kaksikielisen lastenlevyn.
Carla Fri on näyttelijä ja laulaja.
Kitaristi Lukas Djupsjöbacka tai kitaristi Anders Östling,
molemmat ovat ammattimuusikkoja ja kitaransoiton opettajia.

ENNEN KONSERTTIA

Jutelkaa siitä, että Suomessa puhutaan myös ruotsia.
Osaatteko sanoja ruotsiksi? Tunnetteko jonkun, joka puhuu ruotsia?
Missä tai miten Suomessa näkee tai kuulee ruotsin kieltä?
Käykää ruotsiksi läpi sanoja, jotka liittyvät musiikkiin ja konserttiin,
esim. soittimet, laulu, lava, bändi jne.
Tunnetteko bändejä tai artisteja Ruotsista?
(ABBA, Roxette, Europe, Kent, Swedish House Mafia, Avicii jne.)
Keitä suomenruotsalaisia historian merkkihenkilöitä tunnette?
Mistä he ovat kuuluisia? (Runeberg, Topelius, Sibelius, Tove Jansson…)
Tunnetteko suomenruotsalaisia artisteja tai muita kuuluisuuksia?
(Krista Siegfrids, Redrama, Eva Wahlström, Robert Helenius)

KONSERTIN JÄLKEEN
Keskustelkaa konsertista. Mitä piditte siitä?
Mitä lauluja tunsitte etukäteen?
Opitteko jotain uutta?
Kerratkaa ruotsinkielisiä sanoja, joita opitte.
Mitä soittimia esityksessä käytettiin?

Ystävällisin terveisin
Anders "Apan Anders" Grönroos
artisti & tuottaja
anders@estrad.fi
www.estrad.fi & www.kul.fi
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VÄND

