
en berättelse om migration

musikgruppen tummel
erbjuder ett flexibelt paket:   
film + föreställning + workshop + skapande skola + konsert

av och med musikgruppen tummel
Flyttfåglar

tummel
Paulo VIllegas trummor och slagverk 
Tobias Allvin gitarr och bozouki 
Jonatan Ahlbom tuba 
Blagoj Lamnjov klarinett 
Pär Moberg saxofoner

kontakt
Pär Moberg 
070-243 62 14 
pm@evolvingtraditions.se  
 
www.tummel.nu

annika hansson moberg carl moberg

workshop med eleverna

workshop med elevernaföreställning med musikgruppen tummel

workshop där en elev berättar sin egen släkthistoria.

bild från filmen flyttfåglar

alla foton utom arkivbilder: annika hansson moberg



olika paketlösningar
Projektet börjar med att skoleleverna får se en kort film, cirka 15 min, av filmaren 
Carl Moberg. Där får eleverna stifta en första bekantskap med Tummels musik, och 
höra bandmedlemmarna berätta sina och sina familjers historier, som alla bär på 
berättelser om migration. Härifrån kan projektet ta olika vägar. 

baspaket
I baspaketet får eleverna se en föreställning med bandet direkt efter filmen, där de 
återknyter till filmens berättelser. Film + föreställning tar cirka 50 min. Baspaketet fungerar 
lika bra som en offentlig familjeföreställning, som för vuxna. 

mellanpaket
I mellanpaketet, som med fördel kan ske inom ramen för Skapande Skola, låter man det  
gå några dagar mellan filmen och föreställningen. Under tiden får eleverna hem ett antal 
frågor, som de får använda för att göra efterforskningar om sin egen familj och dess 
bakgrund. Efter föreställningen har Tummel en workshop i klassrummen, 45 min, kring vad 
eleverna kommit fram till. Detta blir ett sätt för eleverna att dels lära sig mera om sig själva, 
men också få ny inblick i sina klasskamraters bakgrund.

fördjupningspaket
Det finns olika möjligheter att göra ett fördjupningspaket. Utöver det som ingår 
i mellanpaketet, kan eleverna antingen få en introduktion till släktforskning 
och fördjupa sig i sin egen släkthistoria via arkivmaterial. Detta görs genom en 
workshop med Annika Hansson Moberg, historiker och etnolog. De kan även välja 
att få utveckla sitt eget skapande kring sin historia genom att göra små filmer om 
sin bakgrund. Detta görs tillsammans med filmaren och filmpedagogen Carl Moberg.  

kostnad och tekniska behov
Alla priser är på faktura. Reskostnad från Malmö och eventuell boendekostnad tillkommer.  
Det exakta priset diskuteras utifrån de individuella förutsättningarna. Konserten kan 
genomföras med ett minimum av teknik, och kan i princip ges i ett vanligt klassrum för en 
klass. Max 300 elever per konsert.

baspaket: film + föreställning
18 000 kr.  
Lägre pris per konsert vid flera konserter på samma ort/skola. Filmduk och 
möjlighet att visa film från dator behövs. 

mellanpaket: film + föreställning + workshop
Grundpris 25 000 kr. 
Max 4 klasser på en dag. Max 2 parallella workshops. Vill man kunna köra tre 
parallella workshops till en extra kostnad, då tillkommer Annika H Moberg som 
sjätte person.

fördjupningspaket: med tillagd film- eller släktforskningsworkshop
Pris efter överenskommelse. 
Priset är beroende på hur omfattande man vill att Carls och/eller Annikas  
insats ska vara. 

extra vuxenkonsert
Tummel är ett band som normalt sett spelar “vanliga” konserter för en  
vuxenpublik, såväl för en sittande lyssnande publik som för en dansande 
partypublik. Vi kombinerar gärna skolframträdanden på dagtid med  
offentliga konserter på kvällstid. 

“Fantastisk musik, med tänkvärt och viktigt budskap, 
med bra utgångspunkt för eleverna att jobba vidare.” 

Harald Winter kulturchef Burlövs kommun

“Beautiful representations of people coming together, as well  
as illustrating the restlessness in our human nature. As a flyttfågel myself, 
I really appreciated it and I also liked the fusion of music.” 

Lärare Ystad gymnasium

“Mycket bra upplagt, lagom långt och på rätt nivå.  
Vi på BF hade många kursmål vi kunde koppla budskapet  till.  
Tack, bra jobbat!”

Lärare Ystad gymnasium

Flyttfåglar
vi människor är flyttfåglar, och har alltid varit det.

Med det konstaterandet börjar bandet Tummels projekt 
Flyttfåglar. Tillsammans representerar bandmedlemmarnas 
bakgrunder ett spännande tvärsnitt av Sveriges historia, 
och visar hur migration alltid varit en del av denna. Det är en 
historia som sträcker sig från judiska immigranter på 1700-talet 
via emigration till USA på 1800-talet och urbanisering under 
tidigt 1900-tal till studier på 90-talet och kärleksinvandring  
på 00-talet. 

Tummel är en musikgrupp som genom åren har gjort  
mycket skolkonserter, och visat att svängig, levnadsglad  
musik med musiker som bjuder på sig själva går hem i  
alla åldrar. I övrigt har gruppen turnerat över Sverige och  
stora delar av Europa. Musiken de spelar har sina rötter i 
klezmer- och balkanmusik, men de skriver det mesta  
av sin musik själva. 

Läs mer och lyssna på www.tummel.nu

målgrupp
För ungdomar från åk 4 och uppåt samt vuxna. 

informationsfilm
Vi har tagit fram en informationsfilm om projektet,  
kontakta Pär Moberg så får du länk och lösenord.


