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Nalle är på forskningsexpedition i rymden. 
Han håller utkik efter liv utanför vår galax. 
Efter sitt rafflande äventyr bland stjärnor och 
planeter ska han landa i konserthuset idag!

Malmö SymfoniOrkester
Samuli Örnströmer, dirigent och landningsassistent
Viktoria Johansson, Ground Control



 

Nalle i Rymden

NALLEKONSERT®
Malmö SymfoniOrkester

Samuli Örnströmer, dirigent
Viktoria Johansson, nallevärd

Malin Nyström, konsertmästare

Also sprach Zarathustra
Richard Strauss

Ur Symfoni nr 4, ”Romantiska”
Anton Bruckner

Nallesången
Gullan Bornemark/arr Dan Bornemark

Ur Symphonie fantastique
Hector Berlioz

Bä bä, vita lamm
Alice Tegnér/arr Björn Claeson

En fauns eftermiddag
Claude Debussy

Ett gammalt och fult elakt troll
Felix Körling/arr Andreas Wetterlund

Natt på Blåkulla
Modest Musorgskij
Stråkkvartett nr 1

György Ligeti
Ur Symfoni nr 4, ”Italienska”

Felix Mendelssohn
Nej, se det snöar

Felix Körling/arr Jan-Åke Hillerud
Blinka lilla stjärna

Trd/arr Christoffer Nobin
In orbit ur Nalles RymdAPP

Niklas Schmidt

I samband med Nallekonserten 29 mars lanserar vi 
en ny digital leksak med klassisk musik för barn.

Hjälp Nalle att göra rymdmusik med vår app!
Nalle är på expedition i rymden för att hålla utkik 
efter liv, musik och ljud utanför vår galax. Nu behöver 
Nalle din hjälp att undersöka ljud i fjärran solsystem! 
Bege dig ut i rymden och skapa nya melodier med 
hjälp av olika planeter, som var och en har flera unika 
melodier som du kan experimentera med. Håll utkik 
efter rymdraketer! När du trycker på en sådan kan 
du spela in egna ljud. Pröva att sjunga, prata, klappa 
eller kanske spela på ett instrument. Du kan också 
spela musik baklänges genom att dra planeterna och 
raketerna motsols. När du känner dig klar med din 
melodi, kan du skicka den till Nalle. Läs mer och ladda 
ner appen på www.mso.se. Direkt efter konserten kan 
du besöka vår testhörna i foajén. 

APPEN Nalle i Rymden är utvecklad av Malmö 
Symfoni Orkester i samarbete med Malmö högskola/ 
Interaktionsdesign och är en del av InterRegprojektet 
Musikalsk Oplevelsesdesign. Tack till Sam, Esmeralda, 
Klara, Minna, Hedda, Ebba, Nils och deras föräldrar för 
hjälpen med att utveckla appen!

Om Nalles Rymdapp
- Solen har tre olika ljud 
(grundtoner) som du kan skifta 
mellan och som skapar olika 
stämningar i din melodi.

- Fyra olika planeter som har två melodier var 
att välja mellan. Varje planet representerar olika 
instrumentgrupper:
den rosa planeten spelar violinmusik och andra 
stråkinstrument  
den gula planeten spelar trumpetmusik och 
andra mässingsinstrument 
den blå planeten spelar klarinettmusik och andra 
träblåsinstrument 
den gröna planeten spelar slagverksmusik som 
pukor och cymbaler.
–Tre rymdraketer. När du trycker på en sådan 
kan du spela in egna ljud. Pröva att sjunga, prata, 
klappa eller kanske spela ett instrument.
– Du kan stänga av ljudet på en planet genom att 
kasta ut den.  Efter en liten stund kommer den 
fram igen som en grå planet. Om du trycker på 
den grå planeten börjar den spela på nytt. 
– Du kan spela musiken baklänges genom att dra 
planeterna och raketerna motsols.
– När du känner dig klar kan du skicka din melodi 
till Nalle genom att klicka på skickasymbolen 
längst upp till höger.
– Du kan alltid börja om genom att klicka på 
papperskorgen längst ner till höger.
OBS! 
-Barnvänligt gränssnitt 
-Inga tredjepartsannoner 
-Inga köp inuti appen
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