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Med sin musik i teveprogrammet Räkna med skägg har
Mija Folkesson och David Shutrick nått en stor barnpublik.
I höst är de aktuella med en ny skiva, nya teveprogram
och en ny liveshow med premiär på lördag på Lidingö
stadsbibliotek.
Deras musik har både hörts i Bolibompa
och gått upprepade gånger som
musikvideor i Barnkanalen. Musiken är
alltså välkänd bland barnen. Men om
ingen känner igen Mija Folkesson och
David Shutrick själva beror det på att de
brukar låta sina sånger framföras av barn.
– Barn lyssnar på ett annat sätt på barn.
Det blir mer direkt, säger David Shutrick.
Han skriver texten och hon musiken.
Kombinationen är ett vinnande koncept.
För några år vann de tusentals barnens
hjärtan med sin show Mona och Mastiff.
Nu har låtarna från Räkna med skägg
blivit lika populära.
Det är inte svårt att förstå varför.
Texterna är lika roliga som intelligenta,
låtarna välskrivna och lika snyggt
arrangerade som på gamla klassiska
barnskivor från 1960-talet. De använder
sig också av några av Sveriges bästa
musiker.
– Det kommentarer vi får från vuxna är
att man kan lyssna till musiken lika ofta
som barnen vill höra den, säger Mija
Folkesson.

Två vann årets bildrebusjakt
Efter en mycket spännande final i 2008 års
bildrebusjakt korades två herrar till årets vinnare.

KRÖNIKA

Läs den senaste krönikan

UNGSIDAN

Mija Folkesson och David
Shutrick vet vad barnen
gillar, men vill att deras
musik ska låta bra även för
vuxna. Foto: Martin Alm

Privatannonser

Fakta
Mer för barnen på
lördag
Barnens dag, lördagen
den 18 oktober, kl 1016
Trollkarlen Kari
minglar i Lidingö
centrum
Skansentåget rullar
Hoppborg
Ansiktsmålning på
Handelsbanken
Lilla
centrumstafetten,
löptävling 650 meter
Smaka och tyck till
när tehuset Java utser
”Lidingöblandningen”
kl 11-14

För teve har de spelat in musik till nästa
programserie som ska heta ”Stava med
skägg” och börja sändas i höst. Inom
några veckor släpper de ett album med
musik från Räkna med skägg som de nu
också ska ut och turnera med. Den heter
”Om spöken fanns på riktigt” och då
Lidingö centrum firar Barnens dag och
stadsbiblioteket samtidigt arrangerar
Kulturlördag är det premiär för showen på
biblioteket.
I den nya showen har de byggt på det som
var lyckat i den gamla.
– Vi har märkt att om vi pratar med
barnen om rädsla så tar det aldrig slut.
De har bara mer att berätta. Så vi sa att
nu bygger vi vår nästa skiva på rädsla, säger Mija Folkesson.

Att prata med barnen är ett måste, eftersom de inte skulle orka lyssna
på en föreställning särskilt länge om de inte fick vara med själva. Den
nya showen bygger därför på den omåttligt älskade låten ”Spöken” som
http://lt.nu/kulturnoje/1.8082

Läs och se vad våra unga
skribenter har att säga.

Webbfrågan
Är du rädd att förlora jobbet?
Ja
Nej
Inte aktuellt
Rösta
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Förra veckans webbfråga
Är det bra med övervakningskameror i
skolan?
Ja

65%

Nej
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Vet inte
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Gratis
grattis
Här kan du
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Gratis grattis-annons för barn upp till 13 år.

T.ex. "Barnflicka sökes", "Garageplats
uthyres", "Dagmatte sökes".

Kontakta vår kundtjänst
(kundtjanst@lt.nu) för bokning och
prisuppgift.

Sida 1 av 5

Räkna med barnfavoriterna - Kultur/Nöje - www.lt.nu

2008-10-17 20.57

nya showen bygger därför på den omåttligt älskade låten ”Spöken” som
handlar om en spindel som bor i ett mörkt slott och är rädd för spöken.
Till skillnad från i tidigare liveframträdanden där de bara sjöng låtar rakt
upp och ner, så bygger det nya materialet på en sammanhängande
berättelse.

Martin Alm
martin.alm@lt.nu
Publicerad 17 oktober 2008

Textstorlek

Tipsa
Skriv ut

Gratis grattis-annons för barn upp till 13 år.

prisuppgift.

Evenemang

» Läs fler evenemang | » Lägg in evenemang
KONSTUTSTÄLLNING
Konst

-

2008-10-17 kl 00:00, GALLERI SJÖHÄSTEN

Linedans Grupp 2 fortsättning

Motion - 2008-10-17 kl 10:30, Ansgarskyrkans
multihall

Linedans Grupp 1 fortsättnig

Motion - 2008-10-17 kl 11:45, Ansgarskyrkans
multihall

Titti Hammarling visar måleri

Konst - 2008-10-17 kl 12:00, Galleri Tersaeus,
Pustegrånd 6, Sthlm

Painting and Sculpture
Konst

-

2008-10-17 kl 12:00, Millesgården

Kvinnorna på Millesgården

Konst - 2008-10-17 kl 12:00, Millesgården /
Konstnärshemmet

KONSTUTSTÄLLNING
Konst

-

2008-10-18 kl 00:00, GALLERI SJÖHÄSTEN

Timo Solin skulptur och måleri

Konst - 2008-10-18 kl 00:00, Lidingö Konsthall.
Lidingö Stadshus

AA-möte
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Övrigt
Kyrka)

-

2008-10-18 kl 10:00, Bodalsvägen 24 (Bodals

KULTUR/NÖJE - 13:43 Med sin musik i teveprogrammet Räkna med skägg har Mija
Folkesson och David Shutrick nått en stor barnpublik. I höst är de aktuella med en
ny skiva, nya teveprogram och en ny liveshow med premiär på lördag på Lidingö
stadsbibliotek.

Lind Lagerlöf filmar skräckis på
ön
KULTUR/NÖJE - 14 okt När Marie Hermansons psykologiska roman "Mannen under
trappan" skulle bli tv-serie letade SVT efter ett hus som var lagom skräckinjagande.
Valet föll på den gamla trävillan Hustega gård nära Yttringe. - Den är vacker
samtidigt som den kan kännas läskig, säger regissören och tidigare Lidingöbon Daniel
Lind Lagerlöf.

Unga kvinnor på
http://lt.nu/kulturnoje/1.8082
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Unga kvinnor på
Sagascenen
KULTUR/NÖJE - 7 okt "Unga kvinnor" är en klassisk roman
som blivit populär film. Nu blir den teater på Sagateaterns
scen. Regissören Åsa Back utlovar en mindre sockersöt
version av dramat och vill lyfta fram de unga kvinnornas
kamp för sin tillvaro.

Timo Solin ger plåten liv
KULTUR/NÖJE - 3 okt Många av konstnären Timo Solins verk föds ur platt, livlös
plåt. Med sax och tång ger han den döda materian liv, och får den till slut att
nästan röra sig. Hans energiska kurviga kvinnogestalter och mäktiga väktare fyller nu
Lidingö konsthall.

Med bio i blodet
KULTUR/NÖJE - 1 okt Peter Fornstam är biografägare i tredje generationen. Från en
villa i Hersby styr han landets näst största biokedja; Svenska Bio. - Att få sjunka ner
i biofåtöljen är någonting alldeles speciellt, säger han.

http://lt.nu/kulturnoje/1.8082
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Glädjebesked för Millesgården
KULTUR/NÖJE - 26 sep Millesgården får behålla sitt "krisbidrag" från staten. I
regeringens höstbudget anslås 3,7 miljoner kronor till museet på Lidingö. - Jag
hoppas att även Lidingö stad ska bidra med åtminstone en miljon kronor, säger
Millesgårdens direktör Isabella Nilsson till LT.

Forntid och framtid ställs ut
KULTUR/NÖJE - 24 sep Det blev trångt inne på Lidingö museum när den nya
utställningen "Lidingö under jord" invigdes på lördagen. Fram till den sjätte
november kan Lidingöborna se arkeologernas bild av Lidingös forn-och framtid på
museet.

Kvinnorna på Millesgården
visas upp
KULTUR/NÖJE - 19 sep Deras namn brukar skymta förbi i bakgrunden när det talas
om skulptörgiganten Carl. I en utställning med start i morgon väljer Millesgården att
lyfta fram de båda kvinnliga konstnärerna Ruth och Olga Milles.

http://lt.nu/kulturnoje/1.8082
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Tv-guide i asarnas rike
KULTUR/NÖJE - 16 sep Lena Bergqvist är arkeologen som älskar att vara pedagog. I
Utbildningsradions nya serie Odens rike tar hon oss med på en tidsresa tillbaka till
vikingatiden. Resan börjar på Lidingö - ön med den ludna viken.

Den plåtande parkarbetaren
KULTUR/NÖJE - 12 sep Laurent Denimal jobbar i Millesgårdens skulpturpark - en av
öns vackraste och märkvärdigaste platser. Under tre år har han med kamerans hjälp
dokumenterat sin vardag. Resultatet blev fotoboken I skulptörens park; där turister,
trädgårdsarbetare och skulpturer agerar modeller.

Ansvarig utgivare
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