Benny-weekend d. 20-21. august 2011
For tredje år i træk inviterer Elisabeth, Stefan, Malene og Cecilie til fordybelse i Benny E. Andersens smukkeste valse
og finurligste børnesange. I år er det den 3. weekend i august fra lørdag d. 20.8. kl. 10:00 til søndag d. 21.8 kl. 14:30
Dette bliver en weekend, hvor børn og voksne - hver på sit hold - vil blive præsenteret for et inspirerende materiale af
kompositioner, historier og sangtekster, som vi skal arbejde med indtil den gamle skole slår kolbøtter af glæde over al
den spektakel! Vi tilrettelægger programmet ud fra de deltagere, der tilmelder sig, og vi forventer to intensive
grupper, der indimellem også vil mødes til gensidig udveksling af musik, sang, dans og leg.
Hos Elisabeth (violin) og Stefan (harmonika) vil luften klinge af Bennys dejlige toner – musik Benny komponerede i
årene ca. 1980-1991. Vi vil som udgangspunkt bruge Bennys bog ”I Anledning Af”, som både indeholder noder og
historier om, hvorfor lige netop disse melodier blev til. Kom og vær med på dit instrument, uanset hvilket. I Bennys
musik er der plads til alt, det vigtigste er følelserne i musikken.
Hos Cecilie og Malene vil vi synge, danse, spille og lege med nogle af de mange forunderlige, tænksomme og muntre
børnesange, som Benny har skrevet og/eller komponeret. En del af disse sange er udgivet i en børnesangbog med en
medfølgende CD. (Se mere på http://www.bgsbroby.dk/pressemeddelelser.htm#25%20sange%20om%20dyr)
Vi vil lære sangene at kende, sætte rytmer og musik på og lave danse til. Der er plads til alle, både sangere og
musikere, så hvis du spiller et instrument, så tag det med!
Aldersgruppen er 4-12 år (vi fordeler os evt. i to grupper undervejs).
Udenfor gruppe tid mødes vi alle til fælles ramasjang, bål, lækker mad og masser af sang, musik og dans. Madlavning
og andet praktisk gøren og laden laver vi sammen.
Der er sovepladser og madrasser på loftet, medbring blot sovepose og lagen. Tag et telt med, hvis du vil sove ude.

Med kun to dage til rådighed bliver programmet tæt og komprimeret. Derfor er det vigtigt, at alle møder op og er med
fra start til slut. Program og deltagerliste sendes ud inden weekenden.
Vi glæder os til at se jer!
Tilmelding: Ring eller skriv til Malene (40 57 97 31 – mafri@odsherred.dk) eller Cecilie (55 72 50 36 –
annececilie@chicks.dk).
Betaling: 300 kr. for voksne og halv pris for børn under 16.
Sidste frist for tilmelding er d. 1.august 2011.

Mange hilsner fra Elisabeth K. Holm, Stefan Groot, Cecilie Andersen og Malene Friis-Madsen

