
Mimmit-sinfoniaorkesterikonsertit
Lasten suursuosikit Mimmit esiintyvät myös yhdessä sinfonia-

orkestereiden kanssa. Mimmit ovat olleet viime vuosina haluttuja 

esiintyjiä, esiintymisiä oli 2012–15 reilusti yli 200. Mimmien 

konsertit ovat riemastuttava kokonaisuus musiikkia, tanssia 

ja visuaalisia elementtejä. Mimmien Muskari ja Mimmikoto 

TV-ohjelmista lapsille tutut Mimmit tempaavat myös yleisön 

mukaan laulamaan ja tanssimaan. 

Mimmien videoita on katsottu Youtubessa yli 1 000 000 kertaa. 

Mimmit ovat julkaisseet neljä kehuttua levyä. Levyt ovat saavut-

taneet mm. kaksi Emma-ehdokkuutta. Kaksi levyä on myös 

valittu Helsingin Sanomien vuoden levyjen listalle, uusimpana 

niistä viime vuonna julkaistu Muskari-levy. Mimmien Muskari 

alkoi MTV Juniorilla helmikuussa 2015. Suomen ensimmäisestä 

TV-muskarista tuli todellinen lasten ja perheiden suosikki! 

Hansu

Pauski



Muskari-konsertti
Mimmien Muskari -konsertista ei menoa ja meininkiä puutu! 

Mukaansatempaavassa, interaktiivisessa konserttissa lapset 

ja aikuiset pääsevät mukaan osallistumaan laulaen ja leikkien 

livemuskariin. Konsertissa vieraillaan Afrikassa, tavataan tiikeri-

äiti Himalan rinteiltä, Panda Kiinasta sekä jännittävä Kapteeni 

Koukku. Mimmien uudet raikkaat sovitukset päivittävät kaikille 

tutut lastenlauluklassikot 2010-luvulle. Musiikin tunnelmia 

heijastavat upeat tausta-animaatiot, joissa laulujen tarinat 

heräävät eloon myös valkokankaalla. Tuttujen laulujen lisäksi 

mukana on Mimmien omia, uusia lauluja. Saa laulaa ja leikkiä 

mukana!

Muskari-konsertissa laulujen aiheet paljastuvat Mimmipussista. 

Mimmipussi avautuu laulun, soiton ja rytmin avulla, jos 

avautuu… Se on nimittäin joskus vaikeaa. Yleisön täytyykin 

arvata minkälaisella tuulella Mimmipussi on. Mimmipussin 

avulla lapset oppivat musiikkisanastoa, esim. forte, piano, 

adagio, sekä musiikin välittämiä tunnetiloja kuten surullinen 

molli-tuuli, iloinen duuri-tuuli tai vihainen kiukkutuuli. Koska 

lapset päättävät minkälaisella tuulella Mimmipussi on, saa 

orkesteri myös improvisoida! 

Vuodenajat-konsertti
Mimmit johdattavat kuulijat jännittävälle musiikkimatkalle 

läpi vuodenaikojen. Konsertissa kuullaan lauluja kaikista 

neljästä ihmeellisestä vuodenajasta. Minkälaiset hirviöt 

liikkuvat Vaskimetsässä kekrin aikoihin, mitä jääkarhut puu-

haavat, mikä on pandojen suosikkipuuhaa kesäisin tai missä 

maassa Mimmit juhlistavat kevään tuloa? Värikkäät tausta-

animaatiot sekä tanssit siivittävät värikästä konserttia.

Upeat sinfoniaorkesterisovitukset ovat Peter Lerchen ja Antti 

Halmetojan käsialaa.

Keikkamyynti:
Riitta Huttunen
p. 050 355 10 36

riittakaisa.huttunen@gmail.com

Mimmit teki vuoden hilpeimmän ja 
laadukkaimman lastenlevyn. 

Harvoin kuulee yhtä riemastuttavan
pakotonta, musikaalista, 

monipuolista ja yksinkertaisesti 
hillittömän hauskaa lastenlevyä, 
kuin on Mimmien Muskari.”

-Helsingin Sanomat


