Stockholm, October 21, 2013

HÖSTLOV PÅ ABBA THE
MUSEUM – inspireras av
ABBA och skriv din egen låt.

Stockholm, October 21, 2013

ABBA The Museum bjuder in till höstlovsaktiviteter och anordnar workshops för barn i
åldrarna 7-15 år. I workshoppen får man möjlighet att skriva sina egna låtar och pröva på att
framföra dem. Man får också lära sig att hitta sin egen rytm, rörelse och sin musikalitet bland
annat med hjälp av ABBA:s musikskatt.
Tillsammans med Rijal, programledare från SVT Sommarlov, och hans bror Saleh, bjuder
ABBA The Museum på två olika workshoppar inom musik. Den ena workshoppen riktar sig till barn
mellan 7-10 år och den andra riktar sig till barn mellan 11-15 år. Workshopparna kommer bland

annat att beröra hur man skapar en egen låt och hur man framför den på ett personligt sätt.
Workshoppen lär ut hur man mixar text och rytm.
Workshop 1: Hitta rytmen! Från 7-10 år. Kl 11.00-12.00
Rytm finns överallt; i naturen i musiken och inom dig själv.
Genom att lyssna på bl a ABBA:s musik lär workshoppen ut om rytm och hur man kan utveckla sitt
musikaliska öra och känna musiken på ett helt nytt sätt!
Workshop 2: Konsten att skriva och uppträda. Från 11-15 år. Kl 13.00-15.00
Att skriva en text är inte alltid det lättaste och man kan göra på många olika sätt. Var börjar man?
Hur ska en låt avslutas? Hur skapas en refräng? Hur uppträder man med texten inför publik?
Workshoppen tar upp olika sätt att skriva och framföra texter på och tittar på hur ABBA gjorde, för att
skapa oförglömliga texter.
Workshop1 och 2 pågår från onsdag den 30 oktober till och med fredag den 1 november.
Höstlovsaktiviteten är kostnadsfritt tillsammans med en entrébiljett, giltig samma dag som vald
höstlovsaktivitet. Det går att köpa entrébiljetten på abbathemuseum.com eller på museet. Biljetten till
höstlovsaktiviteten finns att hämtas på museet på Djurgårdsvägen 68 från och med onsdag den 30
oktober kl 10.00. Observera mycket begränsat antal platser. På tisdagen den 29 oktober uppträder
Rijal och Saleh med sin show under namnet S.T.I.C.S på Clarion Sign kl 18.00 och kl 19.30. Gå in
på www.clarionsign.se.
Fakta
Bröderna Rijal och Saleh Mbamba formar gruppen STICS . De kommer från Helsingborg och sysslar med poesi och
musik. Sedan barndomen har bröderna en stor kärlek till musiken och hur den påverkar oss. Genom musik och poesi vill
STICS inspirera barn och unga människor.
Genom åren har deras talang utvecklats och de har setts i många olika sammanhang, bland annat är STICS tvåfaldiga
svenska mästare i Poetry Slams lagtävling. Rijal sågs även som en av programledarna för SVT's "Sommarlov" 2013.
Fakta ABBA The Museum
ABBA The Museum slog upp portarna för allmänheten den 7 maj i år och ligger på Djurgården, mittemellan Liljevalchs
och Gröna Lund. ABBA är Sveriges mest framgångsrika musikgrupp med 378 miljoner sålda skivor världen över. ABBA
The Museum presenterar en samlad bild av gruppen, från det att ABBA bildades slutet på 60-talet, genombrottet med
Waterloo 1974, de stora världsturnéerna, fram till pausen 1982. ABBA har levt vidare sedan dess genom Björn och
Bennys fortsatta musikaliska arbete både vid sidan av gruppnamnet och genom musikalen Mamma Mia!, som återigen
skapade ett stort intresse kring musiken. Och intresset bara ökar; under 2013 stod det klart att ABBA GOLD är den mest
sålda CD:n i England genom tiderna.

Besöket på ABBA The Museum börjar med en film av Jonas Åkerlund som visas i ett 180 graders biorum. Besökaren
fortsätter sedan till Gamleby Folkets Park som symboliserar starten på bandmedlemmarnas karriärer på 60-talet.
Utställningen går sedan vidare via Brighton 1974, skrivarstugan på Viggsö, Stikkans kontor, Owe Sandströms syateljé,
arenor runt om i världen, Björn och Agnethas kök och legendariska Polarstudion. Och besökaren gör det tillsammans
med Björn, Agnetha, Frida, och Benny som i museets audioguide berättar om tiden i ABBA. Manus är framtaget
tillsammans med manusförfattaren till Mamma Mia!, Catherine Johnson.
Biljetterna köps på abbathemuseum.com och hos ABBA The Museums biljettpartner SJ, sj.se.
Biljetter
Vuxna: 195 SEK
Barn under 7 år: gratis
Specialpriser för barn 7-16 år.
Boka på www.abbathemuseum.com
Håll dig uppdaterad på www.facebook.com/abbathemuseum
Besöksadress
Djurgårdsvägen 68, Djurgården, Stockholm
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