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BOKNING OCH INFORMATION

bokning@ostgotamusiken.se

Det går också bra att ringa till oss på 013- 35 99 70 vx

Producent är Katariiina Matthiessen 
katariiina@ostgotamusiken.se 
telefon 013- 35 99 73

Bokare är Frida Edstrand
frida.edstrand@ostgotamusiken.se
telefon 013- 35 99 75

Östgötamusiken, Box 140, 581 02 Linköping

Vi finns på Östgötagatan 19 (Linköping Konsert & Kongress).

Vi finns på Facebook och Instagram samt på vår hemsida  
www.ostgotamusiken.se. Här finns mer info om vår  
verksamhet och alla konserter.

Katariiina Matthiessen

Frida Edstrand
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Spelperiod: April-maj  
Publikantal: 60
Lokal: Gymnastiksal, scen eller dyl
Scenmått: 9 m x 9 m 
El: 2 st 10 eller 16 A uttag
Föreställningstid: Ca 35 min
Byggtid: 2 tim 
Rivtid: 40 min
Medverkande: 10 st  
(3 dansare & 7 musiker)
Pris: 15.000 kr
9.500 kr för andra föreställningen 
samma dag och plats.
Moms tillkommer med 25%

Ålder 
4-9 år

Många möjligheter

Vi spelar för alla åldrar med våra tre ensembler och frilansgrupper. 
Snart är det premiär på den nya versionen av Askungen, som vi har 
döpt om till ”Styvsystrarna - i skuggan av Askungen”, där Östgöta-
bandet samarbetar med Folke Dansteater. Crusellkvintetten spelar 
”Den röda ballongen” och Östgöta Brasskvintett spelar musikaler 
tillsammans med elever.

Det finns många möjligheter och många konserter att välja på:
• Styvsystrarna – i skuggan av Askungen
• Allt i loopar
• Känner du musiken?
• Fem myror är fler än fyra elefanter
• Den röda ballongen
• Fler musikaler med Östgöta Brasskvintett
• Sjung med Östgötabandet
• Cornelis
• Solisten

Det spelar ingen roll var i Östergötland ni finns, det är samma  möjligheter för 
alla att kunna ta del av vårt utbud.

Priserna på våra omsorgsfullt utvalda konserter är subventionerade av 
Östgötamusiken. I priset ingår resor, hotellkostnader och teknik. Moms 
tillkommer med 25% på priset.

Östgötamusikens verksamhet finansieras av Kulturrådet,  Region 

 Östergötland samt Linköpings och Norrköpings  kommuner.

Vi hörs!
/
Katariiina
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Folke Dansteater & Östgötabandet
En helt ny version av den välkända Askungesagan. Här får 
ni stifta bekantskap med två systrar som förväntansfullt ser 
fram emot att få träffa sin nya syster. Men när hon äntligen 
anländer visar det sig svårare än de trott att finna sig tillrätta 
med sin nya familjemedlem. Situationen ställs på sin spets 
när den stora talangtävlingen kommer till stan och de alla 
tre bestämmer sig för att delta. En jazzig dansberättelse om 
systerskap, samarbete och strävan efter framgång när det 
bara finns plats för en enda vinnare…
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Allt i loopar
En interaktiv musikföreställning

Dan Svensson

Vad kan man göra med en loop-pedal, 
en mikrofon och barnens egna röster?
Precis allt, menar sångaren och multiin-
strumentalisten Dan Svensson.
  
Det blir en improvisatorisk lek med ord, 
rytmer, toner och loopar när Dan träffar 
barnen och börjar improvisera fram 
musiken till denna konsert. 

Spelperiod: v.5 
Publikantal: Max 30 (3-5 år), 
max 60 (6-9 år).
Lokal: Klassrum, aula, gymnastiksal
Speltid: ca 35 minuter
Scenmått: 3 m x 3 m
Bygg: 60 min 
Rivtid: 30 min
Pris: 3.000 kr och 2.500 kr för andra 
konsert samma dag och plats.
Moms tillkommer med 25% 

Ålder
3-5 år 

& 
6-9 år

Östgötabandet
Tillsammans med musikerna i Östgötabandet utforskar vi musiken 
och vad den gör med oss. Vi lyssnar på musiken och känner pulsen. 
Hur känns musiken? Kan man bli glad, lugn eller ledsen av musik? 
Kanske till och med dansnödig?  

Hur låter en trumpet, en saxofon eller en trombon? Ljudet av ett 
instrument gör något med oss. 

Tillsammans med musikerna får vi med sång, dans, klapp och
alla deras olika instrument uppleva musiken.

Ålder
3-5 år

Spelperiod: Våren
Publikantal: 60
Lokal: Lekhall eller dylikt 
Scenmått: 5 m x 5 m 
Konserttid: 30 min
Byggtid: 40 min Rivtid: 20 min
Antal musiker: 7 st
Pris: 3.500 kr  
4.500 kr för två konserter samma dag 
och plats.
Moms tillkommer med 25%

KÄNNER DU MUSIKEN?



Fem myror är fler än fyra elefanter
Musikal med Östgöta Brasskvintett.
Tv-programmet Fem myror är fler än fyra elefanter med Magnus, 
Brasse och Eva har trollbundit, underhållit och undervisat flera 
generationer av barn och omvandlas nu till en musikal om bok-
stäver och siffror med eleverna i huvudrollen.

Det här är musikalen som kan anpassas efter just era önske-
mål! Vill ni satsa på ett stort Skapande skola-projekt, skapa 
scenografi, göra rekvisita och öva under en längre period? Eller 
vill ni ha en sångkavalkad med mindre förberedelser? Eller något 
däremellan? Allt är möjligt! Ta kontakt med Mikael Wittwång på 
mikael.wittwang@ostgotamusiken.se för mer information och 
vidare diskussion.

När upplägget är klart kommer musikerna i Östgöta Brasskvin-
tett till er på skolan för en genomgång av sånger och manus, i 
god tid före föreställningen.

I samarbete med Notfabriken får ni den officiella sångboken, 
som ett minne från föreställningen.

Ålder
7-12 år

Spelperiod: Våren
Lokal: Gymnastiksal, scen eller dyl
Konserttid: 25-40 min beroende på musikal
Byggtid: 45 min Rivtid: 20 min
Medverkande: Max 30 elever.
Medverkande musiker: 5 st
Teknik: Vi tar med egen ljudutrustning
Grundpris: 7.500 kr för två konserter samma 
dag och plats med samma grupp. 
Moms tillkommer med 25 % 

KÄNNER DU MUSIKEN?

Crusellkvintetten
Vad är det som händer på Cirkus Bertimus? Cirkusdirektören är stres-
sad och inget är som det en gång var. Djuren är inte glada, de trivs inte 
på cirkusen längre. Giraffen, Elefanten och Påfågeln längtar tillbaka till 
sina hemländer. Flickan, cirkusdirektörens dotter får inte var med på 
cirkusen. En dag rymmer hon tillsammans med djuren bort från cirkusen 
för att göra vad de vill. Men efter ett tag återvänder de alla tillbaka till 
cirkusen, men på ett villkor – att det då måste bli en förändring.

En musiksaga om vänskap, om att hjälpas åt 
och om att få vara den man är.

DEN RÖDA BALLONGEN

Musik: Andrea Tarrodi
Text: Emma Tarrodi Orlunder
Regiöga: Åsa Forsberg
Kostym: Benita Bergfeldt-Löfgren, 
Östgötateatern

Ålder
3-5 år

Spelperiod: Våren
Publikantal: 60
Lokal: Lekhall, samlingssal eller dylikt
Scenmått: 5 m x 5 m  
El: 2 st 10 eller 16 A uttag
Konserttid: ca 35 min
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min
Medverkande musiker: 5 st
Pris: 3.500 kr  
4.500 kr för två konserter samma dag 
och plats.
Moms tillkommer med 25 %
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Det finns alltid möjlighet att beställa våra program där eleverna sjunger 
tillsammans med Östgötabandet. Ni väljer själva hur konserten ska se 
ut och för vilka den ska framföras. Sångerna väljs ur någon av följande 
samlingar: 

Majas alfabetsvisor 
26 korta alfabetssånger om bl. a. natur, växter och årstider,  
ålder 6-9 år. 

Sagolika Astrid  
Samtliga texter av Astrid Lindgren, ålder 8-12 år

Östgötabandet kommer till er och gör en introduktion i god tid,  
ca 1-2 mån innan konserterna.

Ålder
6-12 år

SJUNG MED 
ÖSTGÖTABANDET

Spelperiod: Våren
Lokal: Gymnastiksal, scen, eller dylikt 
Scenmått: Beror på upplägg
Antal medverkande: 1-2 klasser
Konserttid: ca 40 min, beroende på upplägg
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min
El: 2 st 10 A uttag
Medverkande musiker: 7st
Pris: 6.500 kr för två konserter samma dag och plats med 
samma grupp.
Moms tillkommer med 25 % 

FLER MUSIKALER MED 
ÖSTGÖTA BRASSKVINTETT

Ni väljer en musikal att göra tillsammans med Östgöta Brasskvintett.
Ni kan välja att låta den ingå i ett tema i skolarbetet som sedan avslutas 
med föreställningar eller bara göra en separat föreställning. Manus och 
övnings-CD får ni den dag som vi kommer till er och gör en introduktion 
i god tid före föreställningen. Genrep och konsert samma dag och plats.

• Vill du åka skidor nedför sopberget? – Om miljö, ålder 7-12 år.
• Se mig – Om respekt och att våga visa känslor, ålder 11-15 år.
• Blommor och skratt – Om kamratskap, ålder 7-12 år.

Spelperiod: Våren
Lokal: Gymnastiksal, scen, eller dylikt
Scenmått: Beror på upplägg
Antal medverkande: Max 30 elever
Konserttid: ca 40 min beroende på upplägg
Byggtid: 40 min Rivtid: 20 min
El: 2 st 10 A uttag
Medverkande musiker: 5 st
Pris: 6.500 kr för två konserter samma dag och plats med 
samma grupp.
Moms tillkommer med 25%
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Ålder
7-15 år

En dag på lägerskolan – Vi gör en föreställning  
tillsammans med särskolans elever.  

Upplägg: Lärarträff och flera repetitionsgånger innan  
premiärföreställning. Ta kontakt med Mikael Wittwång 
på mikael.wittwang@ostgotamusiken.se för mer infor-
mation och vidare diskussion.

Pris: 15.000 kr, moms tillkommer med 25%.



7

Solisten 
Johan Bridger & Anna-Carin Fogelqvist 

Hur låter ett instrument spelat av en världs-
solist när man kommer riktigt, riktigt nära? 
Känner och upplever man något särskilt 
då? Kan musik ge tröst och hur ser man 
egentligen ut i kroppen när man blir riktigt, 
riktigt arg?

I Solisten får eleverna möta marimbavirtuo-
sen Johan Bridger och känna, uppleva och 
gestalta hans musik. Eleverna vägleds av 
den rutinerade blockflöjtisten och musik-
artisten Anna-Carin Fogelqvist. 

Ålder
7-12 år

Spelperiod: v.15
Publikantal: 50
Lokal: Större samlingssal, 
gymnastiksal, eller dylikt.
Scenmått: 3 m x 3 m
Konsettid: ca 40–60 min per 
konsert
Byggtid: 30 min 
Rivtid: 30 min
Medverkande: 2 st
Pris: 14.000 kr för två interaktiva 
konserter samma dag och plats.
Moms tillkommer med 25%

Övrigt: Cd och bok till varje 
klass ingår

Cornelis

Mikael Edfelt

Cornelis är den dramatiska berät-
telsen om en av vår tids största poeter 
och mest folkkära artister. Under sitt 
stormiga, femtioåriga liv skrev han 
oförglömliga texter som kunde locka 
både barn och vuxna - Brev från kolo-
nien, Hönan Agda, Balladen om Fredrik 
Åkare med flera. Trettio år efter sin död 
fortsätter han att locka nya lyssnare. 
Här framförs hans visor av vissångaren 
Mikael Edfelt som bl a spelat i radio och 
på Mosebacke i Stockholm.

Ålder 
13-19 år

Spelperiod: v.11
Publikantal: beror på lokal så att alla 
hör och ser bra.
Lokal: Scen eller dylikt
Scenmått: 2 m x 3 m
Konserttid: ca 50 min
Byggtid: 30 min
Rivtid: 20 min
Antal musiker: 1st
Teknik: Vi tar med egen ljudutrustning.
Pris: 5.000 kr per konsert
Moms tillkommer med 25%



Östgötamusiken
Box 140, 581 02 Linköping

Besökadress:  
Östgötagatan 19, Linköping

(Linköping Konsert & Kongress)

www.ostgotamusiken.se


