
Laxå och Hallsbergs kommuner med stöd 
av Region Örebro län, regional utveckling 
kultur och ideell sektor, inbjuder till en 
halvdags-fortbildning:

BODYPERCUSSION-
WORKSHOP 
med BATUCADEIROS 
från BRASILIEN 

Måndag 23 september, v 39 i 
Laxåhallen, Laxå
Inbjudan riktar sig till personal i Region Örebro län 
inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, 
fristående skolor och gymnasieskolor samt musik- 
och kulturskolor inom estetiska lärprocesser och 
mot områden med koppling till musik, dans, teater 
samt idrott. Inga förkunskaper krävs.

Batucadeiros har sitt ursprung i ett musiksocialt 
projekt i en förort till Brasilia, där brist pa ̊resurser 
skapade idén att använda kroppen som musikaliskt 
instrument. Bodypercussion är numera huvudämnet 
i utbildningsverksamheten vid Instituto Batucar 
för bebisar, barn, ungdomar och vuxna. Institutet 
har fått utmärkelser från bland annat Unicef Award 
för sitt arbete att via musik och kultur förbättra 
livskvaliteten för barn och ungdomar. 

Du får: 

• Tillgång till en unik glädjefylld metod som riktar 
sig till barn och elever – samt vuxna - i alla åldrar

• Ett konkret upplägg med kombinationer av 
klappar, stampar, knäppande och ljudande i      
rörelse – direkt överförbara till din verksamhet

• En kreativ metod som stärker den egna 
självkänslan, förbättrar koordination och 
kroppsuppfattning via otaliga kombinationer 
agerande ”kroppsslagverk”

• Praktisk tillämpning av metoden utifrån förskolans 
och skolans värdegrund som bland annat främjar 
gemenskap och integrationsarbete

Anmälan sker till förmiddags- eller 
eftermiddagspass via följande 
anmälningsformulär:

http://hallsberg.insurvey.se/8e8213f00101a7

http://hallsberg.insurvey.se/8e8213f00101a7


Program  Body Percussion 
Workshop - förmiddag
08.30–09.00 Registrering. Fika – kaffe och smörgås 
09.00–12.00 Workshop med Batucadeiros – Body 
Percussion

Program Body Percussion  
Workshop - eftermiddag
13.00-13.30 Registrering. Fika - kaffe och kaka
13.30–16.30 Workshop med Batucadeiros – Body 
Percussion

Utbildningen är kostnadsfri men vid utebliven 
närvaro debiteras 300kr.
Plats kan överlåtas.

Vid frågor: kontakta Laxå kommun, Sanna 
Söderström tel. 070-640 72 22
Senaste anmälningsdag 15 september.
Max antal: 200 st. deltagare/workshop

Arrangörer:
Laxå och Hallsbergs kommuner

Instituto Batucar

Finansiärer / Samarbetspartners:
Region Örebro Län
FAC
Sonarte - Society, Nature & Art

Med stöd från
SoIL, Örebro universitet Enterprise AB

   VÄLKOMNA.
   BEM VINDOS.


