
Praktisk Informasjon: PILUTTA DEG tilpasses for både barn og eldre og kan brukes både
som en del av den Kulturelle Spaserstokken og Skole-sekken.

Alder: Barnehage fra 5 år, skole 1-5 klasse. Egen variant for eldre. Riggetid: ca 60 min
opp og 30 min ned. Plass scene: 3 ganger 4 meter.

Booking:  KH Kulturverksted AS.                www.khkulturverksted.com Karianne@khkulturverksted.no t99723152

Bli med på loffen gjennom Astrid Lindgren sitt rike!

PILUTTA DEG gjorde stor suksess på veien i 2015 og 16 med mange
konserter for store og små. I 2021 tar vi opp igjen konserten så bli med på
loffen og syng deg gjennom Astrid Lindgrens rike. På scenen kan du se noe
du kanskje kjenner igjen: hvem brukte strømpa, paraplyen og flaggstanga?
Bli med å gjette og syng med på sangene til Pippi, Emil, Marikken, Ronja og
de andre skøyerne til Astrid Lindgren. Sara med gitaren kommer selv fra
Småland, og forteller om Astrids liv med folk, fe og landskapet som
inspirerte til historiene. Med på vandringen har hun Hilde på torader.

Sara Andersson har studert gitar på Musicians Institute i Hollywood, LA. Hun
spilte i bandet Splitimage, som gav ut platen "Addicted to Chaos" i 2005. Er nå
el-gitarist i Cocktail Slippers & Honky Tonk Angels (med bl.a Tove Bøygard) og
har jobbet bl.a på Noroff videregående skole som lærer i lyd og
medieproduksjon. Sara har og studert musikk og helse ved Musikkhøyskolen
.
Hilde Fjerdingøy er en av Norges fremste toraderspillere. Hun er meget 
allsidig og kan høres i grupper som Rim, Moenje og Duo Fjerdingøy & 
Andersen. Hilde har master i folkemusikk fra Ole Bull Akademiet på 
Voss og underviser i dag på Musikkhøyskolen. Hun har spilt og turnert i 
ulike sammenhenger både nasjonalt, i Norden og internasjonalt,  som i 
Kina, Brasil, USA, Estland, Latvia, England og Australia. 

PILUTTA DEG!

http://www.khkulturverksted.com

