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Lekfullt

Samskapande

Kreativt



Upptäck spännande instrument och 
spela på helt nya sätt. Under 
ShareMusics MMK-workshop får del-
tagarna på ett kreativt sätt 
utforska de tekniska möjligheter-
na som öppnar upp för alla att delta 
och skapa tillsammans, oavsett bak-
grund, erfarenhet och funktionsför-
utsättningar.



ShareMusics Mobile Music Kit – MMK – 
är en låda som innehåller ett tiotal mu-
sikteknologiska instrument, ett mixer-
bord och en högtalare. Med MMK kan vi 
möta våra deltagare var som helst, i en 
musiksal eller ett klassrum, i aulan, på 
en scen, i en kyrka – era förutsättningar 
och möjligheter bestämmer. 

Fokus ligger helt på det kreativa impro-
viserade musicerandet. Under en MMK-
workshop för vi löpande samtal kring 
och ger praktiska exempel på inklude-
rande skapande arbete som passar för 
målgruppen.



En MMK-workshop passar alla. Vi 
anpassar workshopen utifrån varje 
grupps förutsättningar. 

ShareMusics workshopledare är 
rutinerade och etablerade konstnärer 
med expertis inom sitt område. Våra 
workshopassistenter bidrar med 
erfarenhet av inkluderande konstnär-
ligt arbete. Tillsammans utgör de ett 
konstnärligt team som guidar grup-
pen genom workshopen.



Som arrangör ansvarar du för att det 
finns en ändamålsenlig lokal utrus-
tad med eluttag, stolar till deltagarna 
samt ett par bord till MMK. Vid längre 
workshops rekommenderar vi också 
dig att bistå med lättare förfriskning-
ar exempelvis frukt samt kaffe/te och 
vatten till deltagarna.

Tänk också på att workshopen kan 
komma att låta en hel del. Det är där-
för inte fel att kunna bistå med hörsel-
skydd till de deltagare som kan känna 
behov av sådana och förvarna eventu-
ella grannar.



Workshopen är över och med löfte om att få namnen 
på alla apparna på mejl stormar eleverna ut genom dör-
ren igen. Men det dröjer inte länge innan en av dem and-
fått rusar tillbaka in och ber om hjälp med att ladda ner 
Beatwave direkt. För har man skaparfeeling så har man!

Ur artikeln Alla kan spela, och dela, musik! 
Victoria Eriksson

https://www.molndal.se/pedagog-molndal/artiklar/artiklar/2020-03-18-alla-kan-spela-och-dela-musik.html


Varianter

MMK-Fördjupning

· Vi fördjupar oss mer i instru-
menten och skapar ett stycke 
musik tillsammans. Stycket ska 
kunna repeteras och i förläng-
ningen uppföras

· Inga förkunskaper behövs.

· Deltagarna uppmuntras till att 
ta med eventuella egna instru-
ment

MMK-Grund

· Deltagarna får på ett lekfullt 
sätt utforska instrumenten. 
Tillsammans lägger vi grunden 
för ett stycke musik.

· Inga förkunskaper behövs

MMK-Avancerad

· Som MMK-fördjupning med 
tillägget att vi spelar stycket 
för exempelvis skolkamrater el-
ler kollegor och håller efterföl-
jande publiksamtal för reflek-
tion och kunskapsdelning.

· Inga förkunskaper behövs.

· Deltagarna uppmuntras till 
att ta med eventuella egna in-
strument



Varianter

MMK-Fördjupning

Målgrupp: åk 7 och uppåt.

Tid: 180 min

Max antal deltagare: ca 15 st

Pris: 13 000 sek (kostnader för 
ev. logi och resor tillkommer 
samt moms)

MMK-Grund

Målgrupp: Barn under 13 år 
och nybörjare

Tid: 90 min

Max antal deltagare: 30 st

Pris: 10 000 sek (kostnader för 
ev. logi och resor tillkommer 
samt moms)

MMK-Avancerad

Målgrupp: åk 7 och uppåt.

Tid: 210 min

Max antal deltagare: ca 15 st

Pris: 15 000 (kostnader för ev. 
logi och resor tillkommer samt 
moms)





M M K
Ny teknik. 
Ovanliga instrument. 
Skaparglädje.

Alla foton ShareMusic & Performing Arts, 
utom sid 5 – foto Martin Jonsson Tibblin

Kontakt

Mail: info@sharemusic.se

Telefon: 0390–415 08


