
Hej! 
Hoppas att ni har haft en bra sommar!  
Nu har höstterminen dragit igång igen med allt vad det innebär. Då kanske det kan vara läge för ett 
nytt mail med tips och idéer ifrån SAU-MUSIK! 
 
Först ett materialtips: 
 

 ”Mässa för de minsta” är en nyskriven mässa för barn, som består av sammanlagt nio 
sånger. Sångerna är skrivna av Malena Furehill och Anna Svensson, välkända för oss som brukar 
finnas med på SAU:s barnkörläger. De tre sånger som var skrivna av duon i barnkörlägermaterialet 
”Kärleken övervinner allt” 2014, ”Hjälp!”, ”Det tummar vi på” samt ”H som i helig”, finns med i denna 
mässa, vilken är ett försök att närma sig mässans mysterium från barnens perspektiv.  
Nothäfte finns utgivet, demo-CD kommer. (Tomsing) 
 
Dessa varor och mycket mer finns bl a att köpa på www.nyamusik.se. 
 
 
MEASURE 18-19 OKTOBER 2014 
I höst är det dags för körlägret Measure igen, som hålls i Allianskyrkan i Jönköping. Lägret är för 
tonåringar, från 12 år och uppåt. Årets gästartist är Samuel Ljungblahd, vilket känns oerhört roligt! 
Uppmuntra gärna era tonåringar att åka på detta läger, det brukar vara en riktig höjdare! Men vänta 
inte för länge med anmälan, antalet platser är begränsat. 
Mer info finns på: http://sau.nu/metodomraden/musik/measure/ 
 
I HAVE A DREAM 
Svenska Gospelverkstaden gör tillsammans med Bilda en stor satsning för barn- och ungdomskörer i 
september. Man har möjlighet att finnas med tillsammans med sin kör i en turnerande musikal som 
landar i Jönköping den 27 september. Det är tajt med tid inför detta, men kontakta arrangörerna om 
intresse finns att vara med. Annars kan det vara ett tips på en konsertupplevelse för egen del… 
Informationsblad och affisch bifogas. 
 
 
Saras snabba: 

 Uppvärmningsövning: Tusen trådar. Låtsas att du har tusen trådar runt om i ansiktet. Alla 
dessa trådar drar åt samma håll; först åt vänster, sen åt höger, uppåt, nedåt, inåt och till sist 
åt alla håll samtidigt. En stretchövning för ansiktet som också gör att man ser ganska rolig 
ut… 

 Pauslek: Spegeln. En koncentrationslek. Alla sätter sig i en ring. En får gå ut, och under tiden 
bestämmer man vem i ringen som ska vara ledare. När personen kommer in igen ska 
ledaren göra lååååångsamma rörelser med händer och armar, så långsamt att alla kan göra 
likadant utan att det syns vem som leder. Personen som kommer in ska sedan gissa vem 
som är ledaren. Ett tips är att om man gör tillräckligt långsamma rörelser kan alla titta på 
personen som sitter mitt emot, man hänger ändå med. Skulle alla titta direkt på ledaren är 
det inte så svårt att lista ut vem det är… 

 
 
Det var allt för denna gången!  
Hoppas ni får en härlig hösttermin i era musikgrupper! 
 
Hälsningar 
Sara 

http://www.nyamusik.se/
http://sau.nu/metodomraden/musik/measure/
http://nyamusik.se/bokhandel/barn-c-82_178_179/massa-for-de-minsta-noter-p-17782.html

