
Den välkända sagan om de tre Bockarna Bruse 
får ny dräkt i denna spännande musik– och 
sagoberättarföreställning med riksspelmannen 
Anna Rynefors. Sagan är magisk och berättelsen 
om de tre bockarna fångar in åhörare från alla 
kulturer med getter, troll, sagor, glädje och 
musik!

Under berättelsens gång träffar vi flera djur som 
vi tillsammans sjunger om och som väcks till liv 
med hjälp av en säckpipa i gosedjursdräkt!

Sagan Bockarna Bruse tar upp teman som 
räknetalen 1, 2, 3 och förhållandet liten, 
mellan, stor – men väcker framförallt läs- och 
berättarlusten hos barnen!
Produktionen har tagits fram genom kursen 
Musik i Framtidens Förskola, ett samarbete 
mellan UNGA Musik i Syd och Musikhögskolan i 
Malmö.

anna rynefors • tel. 0762-42 27 67 • info@annarynefors.se
www.annarynefors.se • www.facebook.com/bockarnabruse

FÖLJ MED IN I SAGANS OCH MUSIKENS VÄRLD!

BOCKARNA BRUSE,
PRAKTISK INFORMATION:

Ålder: 1-7 år
Längd: 40 min.
Max publik: 50
Storlek på scen: 4 x 3 m
Byggtid/Rivtid: 60/30 min
El: Ja, vanligt vägguttag
Mörkläggning krävs: Nej
Koppling till läroplan: Musik, 
språkförståelse, läsfrämjande, 
bild, slöjd, matematik, värdegrund

Medverkande: Anna Rynefors  sång, harpa, nyckelharpa, svensk säckpipa
Regi: Anna Karin Sersam
Video från föreställningen: www.annarynefors.se/bockarna-bruse-live



SKAPANDE FÖRSKOLA
Projekt med en workshop & en föreställning med en veckas mellanrum. Målgrupp: 4-5 år.

Introduktion
Innan projektets start får förskolan en kort film att visa för barnen med en presentation och ett 
enkelt uppdrag som de ska utföra innan det är dags för första besöket med workshop. Det kan 
också vara bra att läsa sagan och sjunga sången innan besöket!

Första besöket
Workshops i grupper om max 15 barn. Längd: Ca 35 minuter.
I workshopen ingår en sångstund med djurtema där barnen får lära sig en sång ur föreställningen 
och sjunga till musikinstrument. Alla får prova hur det känns och låter när man drar på harpans 
strängar. Vi pratar om ull och vad man kan göra med materialet och utforskar hur det känns att 
ta på. Vi bygger en liten bro och sjunger “Bro Bro Breja”. Barnen får även höra hur en svensk 
säckpipa låter på nära håll. Säckpipan är utklädd till ett gosedjur vid namn Bruse och brukar vara 
ett uppskattat inslag. 

Andra besöket
Föreställning 40 minuter; max 50 i publiken per föreställning. 
Barnen får se föreställningen ”Bockarna Bruse”. Under föreställningens gång följer vi sagan om 
de tre bockarna, barnen får tillsammans sjunga, räkna, rytmisera och svara på frågor som driver 
handlingen framåt. Det är en spännande historia där de allra flesta vet att trollet kommer att dyka 
upp och i slutet sjunger vi Bockarna Bruse-sången tillsammans. Efter föreställningen följer en 
miniworkshop där alla barn får ett sångkort, får klappa på gosedjurssäckpipan och de får även 
chansen att själva gå över trollets bro!

Efter besöket
Efter att barnen sett föreställningen brukar de själva ta temat vidare i ny form genom lek, 
målningar, brobyggen, berättande m.m. Förskolornas pedagoger känner också väl till sagan 
Bockarna Bruse och kan spinna vidare på temat och landa i till exempel en lekmiljö eller ett 
vernissage för föräldrarna. Det finns pedagogiskt material med exempel att inspireras av.

Ämnen som föreställningen kan kopplas till är svenska, matematik, musik, bild, slöjd.


