
Projekt Konsonans

Lilla Akademien är en musikskola där barn och unga får mötas, lära och 
växa i musik! Vi söker fyra deltagare till ett nytt pilotprojekt för 
musikälskande barn i åldern 10 – 15 år som har en intellektuell 
funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Vi startar en kurs om fyra tillfällen, där barn får lyssna till och uppleva 
musik tillsammans med varandra och våra pedagoger, samt prova på att 
spela slagverksinstrument. Målet är att på sikt skapa en orkester, där unga 
med normbrytande funktionsförmåga spelar tillsammans med Lilla Akade-
miens elever.  Vi tror att ni och era barn kan bidra med kloka tankar om hur 
vi kan utforma verksamheten på ett bra sätt, därför vill ha dialog med vård-
nadshavare inför, under och efter kursen.

Projekt Konsonans - Musikaliska upplevelser och samman-
hang

• Fyra tillfällen à 90 minuter, inklusive paus och fika. En lektion i att spela 
slagverksinstrument och en lektion om att lyssna, uppleva och mötas i 
musik. Två musikpedagoger arbetar med grupper om fyra barn.

• Fyra lördagar: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9. 
• Pris: 1000 kr inkl. moms för alla fyra tillfällen, priset är subventionerat 

eftersom kursen är en del av ett pilotprojekt.

Information och anmälan
Darren Troy, projektsamordnare
076-166 88 63
projektkonsonans@lillaakademien.se
Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm
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Lilla Akademien är en musikskola där barn och unga får mötas, lära och 
växa i musik! Vi söker fyra deltagare till ett nytt pilotprojekt för 
musikälskande barn i åldern 10 – 15 år som har en fysisk 
funktionsnedsättning och deras föräldrar.

Vi startar en kurs om fyra tillfällen, där barnen får en introduktion till mu-
sikteori och möjlighet att prova att spela slagverskinstrument. Målet är att 
på sikt skapa en orkester, där unga med normbrytande funktionsförmåga 
spelar tillsammans med Lilla Akademiens elever.  Vi tror att ni och era barn 
kan bidra med kloka tankar om hur vi kan utforma verksamheten på ett bra 
sätt, därför vill ha dialog med vårdnadshavare inför, under och efter kursen.

Projekt Konsonans - Musikalisk introduktion och lärande

• Fyra tillfällen à 90 minuter, inklusive paus och fika. En lektion i musik-  
teori och en lektion i slagverk. Två musikpedagoger arbetar med grup-
per om fyra barn.

• Fyra lördagar: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9. 
• Pris: 1000 kr inkl. moms för alla fyra tillfällen, priset är subventionerat 

eftersom kursen är en del av ett pilotprojekt.
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Darren Troy, projektsamordnare

076-166 88 63
projektkonsonans@lillaakademien.se
Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm


