KURSTILBUD FOR BARNEHAGEANSATTE
med Ann Kristin Andersson

DEN LEVENDE SANGEN
Inspirerende kurs for å utvikle barnehageansattes
musikkutøvelse med barn - vi synger sammen og
lærer nye sanger, rim og regler.
• Voksenstemmen - hvordan kan du pleie din egen
stemme?
• Barnestemmen - hva må vi ta hensyn til?
• Hvordan kan man styrke barnas og de voksnes
indre opplevelsesevner?

”Jeg ønsker å gi de barnehageansatte ny inspirasjon til å ta i
bruk sin egen stemme og sang, gjennom et praktisk og
humørfylt kurs med mye deltagelse.”
				
Ann Kristin Andersson tilbyr praktiske og
engasjerende kurs for barnehageansatte.
Gjennom aktiviteter og enkle praktiske
øvelser vil kursdeltakerne få utvikle sine
evner i sang og musikkutøvelse med
barn.

Sangpedagog Ann Kristin Andersson

• Sangen har stor sosial verdi – den
skaper fellesskap på tvers av språk og
kulturer.
• Sangen styrker språkutviklingen og
fremmer barns identitetsdanning og
utvikling.

hun har også med egenkomponerte sanger som har skapt
gode opplevelser for mange
barn.

Kursplan
Kurset kan tilpasses som dagseller kveldskurs (planleggingsHvorfor er sangen så viktig?
dag eller fagdag). Kursdeltaker• Sangen bygger identitet og integritet og Smittende engasjement
viser oss hvor vi kommer fra og hvem vi
Ann Kristin Andersson har omfattende ne får med seg noter, tekster og
er.
erfaring som sanger og formidler, og er lydopptak. Antall deltagere: 25 30 personer. Kursvarighet: etter
kjent for sitt smittende humør og sitt
avtale (f.eks. 2 – 6 timer).
• Sangen kan gjennom emosjoner og
sterke engasjement for å skape gode
stemninger være med å utvikle hele
møter mellom barn og musikk. Hun
barnets sanseapparat.
har gjennom Rikskonsertene gjort over
Booking
2.000 barnehagekonserter. De siste
• Sangen åpner opp for fantasi, glede,
årene har hun særlig arbeidet med de
aka-song@online.no
tilstedeværelse, lytting og konsentrasjon. aller yngste barna. Ann Kristin fungerer
også som rådgiver og foredragsholder
970 38 568
• Sangen er lett å kombinere med lek og innenfor kunstformidling til barn, og
bevegelse.

www.annkristinandersson.no

