Ett öra har larmat!
Ljudhjältarna rycker ut i kampen mot oljudet och landar på Gotland - snart på
en skola nära dig…
Vad: Musikteaterföreställning om hörsel och ljud för årskurs 1-3 med tillhörande workshop.
Var & när: Tjelvarskolan i Visby – måndag 30/11 och tisdag 1/12 kl.10.00-13.30.
Lyckåkerskolan i Visby onsdag 2/12 och torsdag 3/12 kl.10.00-13.30.
Kvällsföreställning: Lyckåkerskolan i Visby onsdag 2/12 kl.18.00
Foto: Jeanette Andersson

Kapten Tone, Ljudo och Prins Poff
far genom ljudrymden och landar i
skolan för att fånga det stora oljudet.
Men har de verkligen kommit rätt?
Är det inte väldigt tyst? Det måste
vara ett falskt alarm, eller…?
Just som de tre vännerna är
övertygade om att platsen är tyst
och säker för alla små hårceller, går
larmet! Det är dags för Ljudhjältarna
att spetsa öronen och ge sig ut på
jakt i skolan.
Väl tillbaka i rymdörat konstaterar de
att det var alldeles för mycket ljud
därute. Våra tre oljudsväktare räcker
inte till, fler ljudhjältar behövs för att
vi ska få en öronvänligare värld.
In kommer Ljudit, rektor och professor på Ljudhjälteakademin, med sin assistent och instruktör, Brus, för att leda
barnen genom Ljudhjälteakademins inträdesprov.
När dagen är slut har 80 nya Ljudhjältar examinerats och fått sitt Ljudhjältecertifikat. Kampen mot oljuden går
vidare.

AMMOT - Artister och Musiker mot Tinnitus - presenterar Ljudhjältarna, ett kultur- och
hälsoprojekt om hörsel och ljud för årskurs 1-3.
Ljudhjältarna vill på ett lekfullt sätt sprida kunskap och väcka nya tankar kring vår alltmer komplexa
ljudvärld. Ljudhjältarna är en musikteaterföreställning med tillhörande workshop där alla eleverna får
göra Ljudhjälteakademins inträdesprov som består av fyra stationer: Kapten Tones Tysta rummet där
eleverna ska lägga ett öronpussel på tid i tystnad. Brus station De små ljudens stora mästare där
eleverna ska hitta små ljud som sedan samplas till stor musik. Hos Rektor Ljudit får de lösa ett
Ljudmemory och prata om vad man ska tänka på när man använder hörlurar. Hos Prins Poff och Ljudo
är det Musik och Rörelseverkstad där alla får lära sig Ljudhjältarnas signaturmelodi Sänk. Som
avslutning examineras alla barnen till Ljudhjältar inne i Rymdörat. I projektet ingår även en
forskningsstudie på 9-åringars hörsel samt ett utbildningsmaterial.
Syftet är att stärka elevernas och pedagogernas förmåga att påverka sin ljudmiljö – bli medvetna
ljudkonsumenter - och därmed vända trenden att allt fler får hörselskador via höga ljudvolymer.
Antalet ljudöverkänsliga barn har fördubblats under de senaste 10 åren!
Ca 1,5 miljoner människor i Sverige lider av någon form av tinnitus; ca 100 000 så allvarligt att
livskvalitén påverkas avsevärt. Under de senaste 10 åren har andelen ljudöverkänsliga barn
fördubblats enligt en studie som presenterades på Skolforum i Älvsjö. Studien omfattar ca 1500 barn,
7-11 år, som hörseltestats sedan 1995.
Preliminära siffror från en pågående studie pekar på att ca 5% av 100 st hittills testade 9-åringar har
tinnitus. Studien pågår under 2009-2010. - Det är oroväckande, tycker Kim Kähäri, hörselforskare vid
Audiologiskt Forskningscentrum i Örebro, som ansvarar för hörseltesterna i projektet Ljudhjältarna.

Ljudhjältarna – en musikalisk öronfiction med tillhörande workshop
Kapten Tone: Maria Blom Cocke, sångerska, låtskrivare och projektledare för AMMOT
Prins Poff: Tomas Hirdman, barnmusikkompositör som skriver musik för bl.a. SVT Bolibompa
Ljudo: Robert Cronsioe, musiker; som spelat med Cardigans, Thåström och på BUS
Ljudit: Hanna Melanton Appelfeldt Brus: Daniel Rossetti Regi: Hanna Melanton Appelfeldt
Text: Hanna Melanton Appelfeldt, Maria Blom Cocke, Tomas Hirdman Musik: Maria Blom Cocke,
Tomas Hirdman Scenografi och kostym: Katrin Brännström Scenmästare: Daniel Rossetti
Producent: Hanna Melanton Appelfeldt och Pia Ringstrand.
Hörselforskare: Kim Kähäri
AMMOT är en ideell förening som driver informations- och utbildningsprojekt om tinnitus och jobbar för
hörsel- och ljudsäkerhet. AMMOT har just avslutat sin succéturné för förskolan, ”Huller om buller med
Tone och Poff – en lite öronrevy för små hårceller”. Över 10 000 barn har sett föreställningen om
Tone, Poff, Ljudo, Hårcellen Ellen och de andra i örat.
För mer info och fler pressbilder gå in på www.ammot.se

För frågor, bokning och information kontakta:
Pia Ringstrand på AMMOT (Artister och Musiker mot Tinnitus)
Tel: 08-442 32 97 / 073-692 85 83.
Mail: ammot@dbdbdb.nu Hemsida: www.ammot.se

