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Låtar om tid i UR:s radioserie Kusin Vaken
Måndag är ett skötbord och tisdag är en solnedgång. Onsdag är en varmkorv
och torsdag en nappflaska, fredag en barnvagn, lördag är ett vinglas
och söndag är en öppen syltburk. För varje veckodag ser Mattias Janson en
bild framför sig. Han har prövat att byta ut dem men det går inte, så nu är det
såhär. I UR:s barnradioserie Kusin Vaken berättar han och andra fem- och
sexåringar om tid och upplevelse av tid. Nya avsnitt i Kusin Vaken sänds varje
dag mellan 12-16 november kl 17.45 i P4.
– Innan människorna fanns var det skalbaggarnas tid. Då fanns det många
träd och lite myror. Sen kom Buffeltiden och Valtiden. Men det var inte förrän
människorna kom som tiden började gå, säger Astrid Gerell hur hon

föreställer sig att tiden började.
Tove Jonstoijs barnsamtal ligger sen till grund för låtarna i Kusin Vaken,
skrivna av några av de främsta låtskrivarna. Nina Ramsby har gjort både låten
Veckodagarna och Natten och dagen. Oscar Danielson som nyss vann
grammis för årets barnskiva har gjort låten Skalbaggstiden, Emma
Nordenstam sjunger om Gamlingarnas gamling och Erik de Vahl gör med
låten Snart sin första barnlåt.
I slutet av varje Kusin Vaken läser Jakob Eklund Frida Derwingers nyskrivna
berättelse om herr Brundin och hans smådjursaffär.
Sändning: P4 12-16 november kl 17.45: Kusin Vaken
Barnlåtarna sänds även som egna program på söndagar i P4 kl. 12.55 med
start 21 oktober.
Kusin Vaken är UR:s mest långlivade radioserie för barn. I varje program berättar
barn om saker de tänker på och i varje program finns en nyskriven låt för barn
och en ny berättelse för barn. Programmet har vunnit Prix Nordica som bästa
barnradioprogram, här stack Åsa Linds Sandvargen upp sin nos första gången och
i Kusin Vaken-boken som kom förra året finns både barnsamtal och tidigare
berättelser om herr Brundin.
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