Vill du ha nya roliga sånger och ny inspiration?
Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion erbjuder praktiska temaföreläsningar
där du får lära dig hennes populära barnvisor med hjälp av

MUSIK! RYTMIK! DYNAMIK!

Gitte Pålsson

Musik & Scenproduktion
En musikalisk föreläsning där du bl.a. lär dig:
UÊ nya roliga sånger, rytmer, rörelser och ramsor!
UÊ att använda musik och sång för att nå alla barn!
UÊ att stärka din egen unika musikkompetens i sång och
samspel!
UÊ att med nyfikenhet, lust och fantasi utforska musikens
många möjligheter.
För att du ska kunna sätta igång direkt efter kursen får du alltid en
cd med tillhörande sång- och nothäfte med dig hem!
De olika tema föreläsningarna utgår från Gittes populära cd -skivor:
Kickan och Kocken, Vilda Djur, Moster Gitarr, Ett år, Khala Uma,
Resan till Anderna och senaste skivan Veckans djur i Parken.

Gitte Pålsson

är rytmikpedagog, musikterapeut, sångerska och
låtskrivare. Hennes två senaste barnskivor blev båda
Grammisnominerade!
Gitte har under flera år
hållit tusentals uppskattade föreställningar för barn
och vuxna i hela Sverige.
Hon förmedlar en glädje
till musiken, som smittar
av sig på alla deltagare!

Detta är en kväll där du kommer att få uppleva hur enkelt det är att
använda musik i ditt arbete! Att sjunga, dansa och göra rörelseövningar lockar fram glädjen hos alla barn! Genom musik kan man
lära sig att uttrycka känslor, bearbeta sorg och smärta, öka den
sociala kompetensen och stärka gemenskapen med andra. Du ökar
din kommunikationsförmåga, så att du kan nå alla barn, även de
som har svårt att uttrycka sig verbalt. Det är inspirerande, roligt och
användbart med en gång! Välkommen till en föreläsning där lusten
och glädjen står i centrum!

Kurserna riktar sig till personal inom förskola, lågstadium,
särskola, omsorg samt kulturskolan.
”Gitte, din kurs var en helt fantastisk upplevelse med många
sånger och rytmer, som man lätt kunde hänga med i! Din glädje
förmedlas genom din text och din rytm. Du får med alla oavsett
ålder. Tack för att du finns som en källa att ösa ur!”
Agneta Perevski, förskola i Oxie

Kursavgift 695 kr + moms.

CD och sånghäfte inkluderat i kursavgiften!
Kursdatum för hösten 2011 och våren 2012
i Malmö Lund och Ystad se baksida!

För mer information:
Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion
Nobelvägen 147 c Lgh1402
212 15 Malmö
073 9354689
www.gitte.nu

