
FÖRESTÄLLNINGEN
Ensemble Flatteries nyskrivna och fartfyllda högstadieshow Sex, Genus & Barock’n’Roll hade 
premiär på Musikaliska i Stockholm hösten 2014. Showen tar avstamp i extremt tidiga och 
sällsynta hits från medeltiden och barocken som korsas och mixas vilt med senare och mer 
välkända pop- och rocklåtar från vårt eget tidevarv.

Eller vad sägs om Hildegard von Bingen, nunnan som skrev liturgisk kyrkomusik på 
1100-talet, och kultbandet The Velvet Underground i samma låt? Extra fokus har den här 
gången lagts på att hitta kvinnliga tonsättare med målsättningen 50/50 kvinnor och män.

Följ med på en ”helt normal” tidsresa, där två män och två kvinnor, i en sjuhelsikes barock-
ensemble, med mycket intensitet och humor, kärleksdramatik och vardagskomik, eldar liv i 
frihetslängtan och drömmen att få vara – och blomstra som – den man är.

Om Ensemble Flatterie
Ensemble Flatterie är en unik kvartett som spelar de allra största hitsen från de senaste 1000 
åren på sina historiska instrument. Efter succéerna Ba-Rock, Absolute Old Music och Golden 
Hits 1228-1767 som tillsammans spelats mer än 1000 gånger för högstadieelever, presenterar 
vi nu stolt vår nya djärva show Sex, Genus & Barock’n roll. Showen hade världspremiär på 
Musikaliska i Stockholm hösten 2014.

Sagt i pressen om Ensemble Flatterie
Flatterie tacklar musiken rytmiskt, tufft, svängigt, lekfullt, dansant och ibland så vackert så 
man ryser i hela kroppen. Aftonbladet 
Bättre än så här blir det inte. Tack Ensemble Flatterie! Norrbottenskuriren
Barnen var med och röstade. På första plats kom en svängig linedance country från medel-
tiden. Vi vill ha mycket mer av detta i skolorna. Falu Kuriren
Ensemble Flatterie rör sig hämningslöst mellan århundraden och musikstilar. Resultatet är 
succé. Skånska Dagbladet
En sjusärdeles scennärvaro. Smålandsposten 

Fakta
Målgrupp: 13-19 år
Speltid: 50 min
Publik: 100 
Lokal: Samlingssal, konsertsal, gymnastiksal eller liknande
Scenyta: 7 x 7 m
Övrigt: Gärna god akustik



För mer info & 
bokning, kontakta:

Anna-Carin Fogelqvist
tel: 0705-82 58 52




