Barnkonventionen blev äntligen lag 2020. Bästa nyheten!

Det ska självklart uppmärksammas och firas. Därför rycker
KOMPISPATRULLEN ut till länets alla sångglada barn för att sprida
budskapet om FN:s barnkonvention med en medryckande,

allsångsvänlig och lustfylld stund.
I den här musikföreställningen handlar sångerna och de interaktiva samtalen om barns

rättigheter. KOMPISPATRULLEN använder musiken för att ta upp viktiga saker så att barnen får
stenkoll på vad barnkonventionen betyder för dem.

KOMPISPATRULLEN vill ge publiken en rolig stund och bjuder på kända låtar, blandat med

barnsånger och lite spännande trolleri. Varken patrullen eller publiken kommer att kunna sitta
still – självklart dansar alla tillsammans när det svänger till!

Föreställningen anpassas något utifrån barnens åldrar, 4-5 år eller 6-9 år.
KOMPISPATRULLEN består av Britta Bergström, Dea Norberg och Jarmo Lindell.
OBS! Ljudfiler och texter mejlas ut till skolorna i förväg.

Se även ”Sagt om kompispatrullen” och ”Vilka är de?” på nästa sida.

Kontakt: Britta Bergström
Telefon 070 632 72 25
facebook.com/kompispatrullen

info@brittabergtrom.se

Sagt om KOMPISPATRULLEN:
”Med en träffsäker och svängig hitkavalkad når Kompispatrullen

hela vägen fram med det viktiga budskapet om barnens rättigheter.
Rätten av att bli sedd, att få somna tryggt och att ha någon nära
vuxen att hålla i hand. En medryckande, rolig och dynamisk
musikföreställning om det viktigaste vi har - barnen.”
Åsa Danell, barn- och ungdomsproducent
på Norrbottensmusiken i Luleå

”Jag kan verkligen rekommendera Kompispatrullen! En proffsig trio
som levererar och sätter barnen i fokus varje gång. Jättenöjda barn
och pedagoger!”
Anders Nilsson, barn- och ungdomsproducent
på Estrad Norr i Östersund
”En underbar sångupplevelse. Sångerna är verkligen medryckande
och vi kommer att använda oss av dem ofta. Barnen älskar dem!"
Lena Svedlindh, förskolepedagog, Oxelösund

”Barnen tyckte att det var roliga sånger. De gillade att de fick vara
med och sjunga och dansa så mycket. Kompispatrullen fick med sig
barnen på ett jättebra sätt. Dessutom är budskapet om barnens lag
så viktigt och Kompispatrullen gjorde det lätt att förstå."
Kartin Perman, pedagog, Älvsbyn
" Ett mycket bra och roligt sätt att lära sig om Barnkonventionen.

Perfekt att vi kunde bekanta oss med sångerna i förväg. Då kunde vi
direkt börja arbeta med artiklarna som sångerna tog upp. På så sätt

fick eleverna ännu större utbyte av musikföreställningen."
Eva Sundling, pedagog, Råneå

Vilka är de?

Britta Bergström är utbildad
lärare och frilansande
sångerska. Hon har bland
annat medverkat i tv-produktionerna: Så mycket bättre,
Allsång på Skansen, Melodifestivalen och Let’s Dance.
Britta har körat med många
svenska artister, både på
inspelningar och på scenen.
Hon arbetar även med barnoch vuxenkörer. Britta är
bosatt i Luleå och Stockholm.
Dea Norberg är musik-,
dans- och teaterutbildad
sångerska. Hon har till
exempel medverkat i
Melodifestivalen, Sommarkrysset, Roxettes världsturnéer och Cirque Du Solei
i Las Vegas. Dea har körat
med många svenska artister,
både på inspelningar och på
scenen. Hon har även släppt
en egen skiva. Dea är bosatt i
Stockholm och Bräkne-Hoby.
Jarmo Lindell är en flitigt
anlitad musiker som har
medverkat på turnéer och tvproduktioner bakom bland
andra Andreas Johnson och
Carola. Han ingår sedan 2012
i bandet som medverkar i
Jonas Gardells shower. Jarmo
har släppt musik i sitt eget
namn men även med bandet
Cloud Cirkus. Jarmo är bosatt
Stockholm.

