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Varsågod!  
Årets katalog bjuder på ett rikt utbud 
för våra barn och unga i Dalarnas län.
Med teater, dans och cirkus behandlas ämnen som demokrati, jäm ställd
het, kärlek, ADHD, utanförskap, identitet, mångfald, längtan, hållbarhet, 
medmänsklighet, konsekvenser, extremism, depression,  lycko rus och 
romantik. Berättelser som ger styrka och mod eller tröst och hopp.   
Insikt och ahaupplevelse. Många av grupperna erbjuder också 
workshops med anknytning till föreställningen. 

Dalateatern har, som många av er redan vet, tagit över Region Dalarnas uppgift att hantera utbudet 
för barn och unga. Vi ser fram emot att höra av er och vi hoppas på många bokningar under 2020.

Allt gott!

Utbud för barn och unga via Dalateatern.

Bokningar & Subventioner 
KontaKta producent för att boka och stämma av teknik, lokaler och datum. Kontakta också  
Dalateatern på utbudbarnunga@dalateatern.se för att ta del av subventionerna. Subventionerna 
täcker i första hand resekostnader för EN sammanhållen Dalaturné. Vissa föreställningar/erbju –
danden har extra subventioner vilket täcker logi och i specialfall även del av gage upp till en viss 
summa. Se markeringar på respektive föreställning. 

Vi strävar också efter att fördela våra subventionsmedel jämnt över länet. Vid bokning hör därför 
efter om subventionsmedel fortfarande finns kvar för just din kommun. Dans- och teatergrupper 
behöver lång framförhållning för att boka sammanhållande turnéer. Riksteatern har deadline för 
sina bokningar 15 november. Vissa föreställningar kan gå att boka senare. 

Eventuella ändringar och tillägg kan komma att göras, för frågor hör av er till  
utbudbarnunga@dalateatern.se. Teater- och dansgrupperna skickar sedan oss fakturor för 
subvention erad resa och/eller logi. Fakturorna skickas märkta med speldatum och föreställning till 
ekonomi@dalateatern.se. 
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DET RÖDA TRÄDET

För alla som känt sig förlorade, tyngda i själen eller bara lite borta. Det röda 
trädet är en visuell och musikalisk scenkonstföreställning baserad på Shaun 
Tans flerfaldigt prisbelönta och poetiska bok The red tree. En rörande och 
humoristiskt bångstyrig berättelse om att hitta hem och inte ge upp. 

Följ med på vår förunderliga resa där flickan med det röda  
håret vaknar upp till en morgon där mörkret trycker på axlarna och det reg-
nar i huvudet. Det känns som att inget någonsin kan bli annorlunda, som att 
allt är förutbestämt. Frågor bubblar upp. Vem är jag? Vilken plats har jag i allt 
det här? Det är som att guppa runt i en pappersbåt på ett stort hav där märk-
liga skuggor lurar under ytan och trötta svävande fiskar fördunklar himlen.

Flickan med det röda håret, hon som bor inom oss alla, vinglar sig genom 
berättelsen. När hon kommer hem och lyfter blicken förstår hon att det hon 
saknat och önskat sig redan finns – och har funnits där hela tiden.

Pelle Öhlund, regissör

Information och bokning

MATS HÖJER
023-77 76 11
mats.hojer@dalateatern.se
www.dalateatern.se

FAKTA

Målgrupp 
Åk 4-6

Längd 1.30 tim

Spelperiod  
10 februari - 25 mars 2020 
i Falun  och på turné i länet 
Pris 85 kr/elev + moms 
medföljande personal gratis 

TEKNISKA FAKTA
Lokal 12x8 m 
Takhöjd 4 m 
El 2x10A 
Byggtid 1 dag 
Rivtid 1 dag 
Bygg & bär 2 personer

Baserad på boken The red tree av Shaun Tan 
Presenteras efter överenskommelse med Hachette Australia Pty Ltd.
Dramatisering och regi Pelle Öhlund 
Scenografi och kostym Richard Andersson 
Kompositörer Emma Nordenstam, Jonas Jonasson 
Ljus Ilkka Häikiö
Medverkande Mala Kyndel, Myra Neander, Caroline Rendahl, 
Joel Torstensson och dramapedagog Malin Byman

Foto Per Eriksson

med reservation för ändringar.Effektfull och visuellt spektakulär... Framför allt är ”Det röda trädet” 
väldigt vacker – ljud, ljus, dekor och skådespelare samverkar perfekt. 
Ett allkonstverk helt enkelt.  
Anders K Gustafsson/Dalarnas Tidningar

Den här föreställningen är cool. … fräscht, 
modernt och bra. Snyggt!.. Jag blev berörd.   
4 av 5 teatermasker. Caroline Edman/P4

ANDRA SIDAN

En stad håller på att förgöra sig själv. En konflikt mellan invånarna 
eskalerar, men ingen vill se vad som håller på att hända. Ingen vill 
agera, för alla har något att förlora.  
En berättelse om en konflikt, om rädsla – och om två unga 
människor som miste sina liv för att rädda dom alla.

Andra sidan är en nyskriven pjäs utifrån research med ungdomar 
i Borlänge kring identitet, familj, relationer. Vi har tagit avstamp 
från Shakespeares Romeo och Julia-berättelse. Vilka skulle kunna 
vara dagens eller framtidens Romeo och Julia i Borlänge? Under 
vilka omständigheter skulle de leva om de levde i Borlänge idag 
eller i en framtid? 

Information och bokning
MATS HÖJER
023-77 76 11
mats.hojer@dalateatern.se
www.dalateatern.se

FAKTA

Målgrupp  
Högstadiet, gymnasiet 

Spelperiod  
juni 2020
i Borlänge, på utomhusscenen, 
Folkets Park
Pris 85 kr/elev + moms 
medföljande personal gratis 

Av Talajeh Nasiri
Regi Patrik Pettersson 
Scenografi Gunnar Ekman
Kostym Paulina Åhnberg 
Kompositörer Klemens Mattsson och Mattias Olsander 
Koreografi Iki Gonzalez Magnusson
Medverkande Susanne Hellström, Anna Granquist, Mala Kyndel, 
Caroline Rendahl, Joel Torstensson, Jasser Hetait m. fl. 
Dramapedagog Malin Byman

med reservation för ändringar.

Dalateatern barn & unga har ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska 
som konstform. En lust och en vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar med vår publik, vad  
gäller form, tilltal, vilka berättelser vi berättar och hur vi skapar de rum där vi möter vår publik.
Dalateatern sätter årligen upp en till två barn- och ungdomspjäser, som finns tillgängliga för skolorna att 
köpa. Vi arbetar nära elever och lärare inför våra produktioner – i researcharbete och med referensklasser. 

DALATEATERN BARN & UNGA

UNGDOMSGRUPPEN I BORLÄNGE
Under hösten 2019  startar Dalateatern en grupp bestående av 
ungdomar från Borlänge som går i åk 9-gymnasiet.  
Deltagarna träffas med start under hösten 2019 för att arbeta 
med professionell dramapedagog, dramatiker, regissör, koreograf, 
musiker och skådespelare för att sedan medverka i den färdiga 
föreställningen.
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DANS
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S
Den magiska Dansväskan dans|1–7år

En väska fylld med skapande dans, 
språkmagi och kreativitet!

Den magiska dansväskan är framtagen och utvecklad av 
Virveldans med ekonomiskt stöd från SPSM – Special
pedagogiska Skolmyndigheten. Dansväskan innehåller 
specialpedagogiskt dansmaterial, musik och övnings
kompendium med handledning.

Virveldans har utvecklat det danspedagogiska konceptet 
för att kunna erbjuda alla barn och pedagoger skapande 

dans, som ett nytt pedagogiskt verktyg och språk. Dans
väskans innehåll hjälper till att stimulera, utveckla och le
vandegöra språkutvecklingen och det kreativa tänkandet.
När vi tar in dans och rörelse i den pedagogiska verksam
heten, skapas fler former av kommunikation och lärande. 
Alla barn lär sig på olika sätt och därför behövs det olika 
undervisningsmetoder. Flera olika sätt att lära skapar lust 
att lära! 
Syftet med dansväskan är att visa hur man på ett lustfyllt 
och enkelt sätt kan implementera och arbeta med skapan
de dans, som alternativ och kompletterande kommunika
tion i verksamheten.
Därför ger vi oss ut på en lekfull, inspirerande, lustfylld och 
magisk resa där vi utforskar dansens alla möjligheter!

Under en workshop vägleds alla barn och pedagoger 
i att utforska, uttrycka sig och kommunicera genom den 
skapande dansen. 
Vi dansar magiska trollformler, språkrytmer, ramsor och 
kortare danssagor samt inspireras till rörelse genom musik 
och text. De färgglada anpassade dansmaterialen stimu
lerar oss till att dansa, lära och språka med kroppen. Det 
leder till eget skapande och kreativt tänkande. Det finns 
inte några rätt eller fel när vi dansar tillsammans, utan alla 
tolkar och uttrycker sig på olika sätt vilket gör att alla kan 
delta utifrån sina egna förutsättningar och behov.

MÅLGRUPP: 
*Pedagoger inom förskola, skolans förskoleklasser, 
kulturskola, särskola och högskola/universitet.
*Barngrupper 17 år inom förskolans pedagogiska 
verksamhet och skolans förskoleklasser.
*Kan även beställas som både skapande förskola 
och skapande skola projekt.

Vid intresse och beställningar till våren 2020,  
kontakta Virveldans omgående.
För mer information, beställning och kontakt:
Facebook: @virveldans
Mail: virveldans@gmail.com 

Med vänlig hälsning,
Sara Lidholm – Virveldans
Utbildare/dansutvecklare, Lärare, Dans och Kulturpedagog

TIDSÅTGÅNG:
*EN inledande dansworkshop (3 Tim inkl. kortare 
paus) för alla pedagoger, där väskans material 
introduceras i tydliga dansövningar.
*FEM uppföljande workshops med Virveldans, 
tillsammans med barn och pedagoger i den 
pedagog iska verksamheten. 
*Alla pedagoger får ett utbildningskompendium 
med handledning. Kompendiet innehåller en 
beskrivning av alla dansövningar, musiklista samt 
information om dansmetoden, som Virveldans har 
utvecklat. Pedagogerna kan på så sätt fortsätta 
arbetet utifrån den danspedagogiska metoden och 
dess innehåll, i mötet med alla och varje bar
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ÖAR känna, lyssna och se  
händelser i skulptur, dans och musik 
 
 Koreografi Ingrid Olterman 

 Dans Lova Eriksson, Måns Erlandson 
  Musik, komposition Sten Sandell  
 Slagverk Jon Fält 
 Ljusteknik, piano Christian Farcher
 Scenografi Camilla Ed  
  Ljus Lars Liljegren 
 
  Medverkande: 4 dansare/musiker  

 Målgrupp 3-6 år + familj, samt 

 barn och vuxna m. funktionsvariationer 

 Publik: max 50 pers. inkl. vuxna 

 Särskola/funktionsvariationer max 30 

 Speltid: 40 min. + 10 min eget 

 utforskande efter föreställningens slut 

  Spelyta: Ett större rum, scen eller 

  konsthall. Publiken befinner sig   

  bland de medverkande. 

  Takhöjd: 3 m 

 Golvkrav: 10*10 m rent golv, ej betong 

 Mörkläggning: helst

 Teknikkrav: 16 A trefas inom 20 m 

 Teknik: Vi tar med oss eget 

 Bygg/Riv tid: 3/1,5 h 

 Bärhjälp: Ja vid in- och utlast 

  Pris: 1 föreställning 15700 kr.  

  Foto Martin Skoog 2 a samma dag och plats 9800 kr.  

  Resor och logi tillkommer. 

Dans, Musik, Föreställning & Utställning 
Öar skulle kunna beskrivas som ett sinnligt installationslaboratorium. Med rumsliga 
och scenografiskt uppbyggda öar, vilka är i dialog med varandra dit publiken bjuds 
in. I mötet mellan rum, åskådare och medverkande ges det tid och plats att 
upptäcka, reflektera, se, lyssna, känna och röra sig i samklang med musiker, och 
dansare. En sinnesstimulerande upplevelse guidad genom öar av scenografi.  

Efter föreställningen ges tid för publiken att stanna kvar och utforska rummet. 

 

INGRID OLTERMAN DANS 
PRODUCENT Amanda Norlander   TEL 070 499 22 84 
KOREOGRAF Ingrid Olterman  TEL 070 946 94 78 
EPOST info@ingridolterman.se  HEMSIDA www.ingridolterman.se 
 

Öar dans, musik, föreställning, utställning|3–6år
ATT RYMMA MED EN CIRKUS 

  

är en lekfull föreställning om några skulpturers 
längtan efter äventyr.  

Vi tar utställningsrummet till barnen och skapar en 
värld där föremål besjälas. Det leks med det 
förbjudna i att vidröra konstobjekt och ställs frågor om 
vem eller vad som är rekvisita åt vem, hur får man 
behandla en skulptur? Får man röra, dra, klättra? 
Och hur når formerna den frigörelse de längtar efter?  

Föreställningen framförs av två akrobater, ett antal 
abstrakta keramikskulpturer och en skulptör i en fiktiv 
utställningsmiljö.  

Det krävs längtan, mod och tillit att bege sig ut på 
äventyr.  

Föreställningens längd: ca 35 min 
Målgrupp: 3-9 år & Familj 
Spelperiod: Vår & höst 2020  

Medverkande på scen:  
Matilda Haritz Svenson (Keramikskulptör),   
Rebecka Nord (akrobatik)  
Signe Veinholt (akrobatik) 

Teknik: 
Spelyta: 7 x 7 m 
Takhöjd: 4 m  
Byggtid / rivtid (tim): 3 t / 1,5t 
Mörkläggning: Önskvärt men inget krav 
Max publikantal: ca 110 vid skolföreställning eller 
efter överenskommelse 

Gage:  
Föreställning: 12.000 kr.  
Andra föreställning samma plats och dag: 8000 kr 

Tillkommer: 
Boende & Resa  

Kontakt/info: 
Hemsida: www.attrymma.se  - Epost: info@attrymma.se  - Telefon: 073-599 66 53 
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Andra föreställning samma plats och dag: 8000 kr 

Tillkommer: 
Boende & Resa  

Kontakt/info: 
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Att rymma med en cirkus cirkus|3–9år
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SIGNAL är en poetisk föreställning som bjuder in, 
sänder ut och signalerar. Ett allkonstverk och en lek i 
rörelse, ljud, ljus, film och bild, där dansare och publik 
befinner sig i samma upplevelserum – tillsammans. 
Välkommen till en poetisk, överraskande och egen-
sinnig föreställning med nya perspektiv.

Claire Parsons Co. är ett prisbelönt danskompani som 
gör finurlig och elegant scenkonst för barn. Lustfyllda 
röresler och fantasifulla iaktagelser av livet gör berät-
telserna angelägna för publik världen över.

Målgrupp från 5 år / familjer
Medverkande: 4 dansare
Längd: ca 45 minuter
Publik: max 60, ingen gradäng
Scen: Blackbox, optimalt mått 16 x 12 m – kan 
diskuteras!
Takhöjd: 5 m
Golv: Sviktande, ej sten eller betong 
Mörkläggning: Ja
El och teknik: se teknisk rider
Bygg/rivtid: En dag med assistans (1 person) / 5 
timmar
Pris inklusive traktamente (exkl. moms): 19150 kr, 
2:a föreställningen samma dag och plats 7000 kr

Eventuell teknikhyra tillkommer. På turné tillkommer 
hotell (5 enkelrum) transport (25 kr / mil + 1000 kr / 
dygn) samt resa för dansarna.

Kontakt: Lina Dahlgren, producent 
Tel + 46 (0)720-435844 
lina@claireparsons.com

"Ett interaktivt allkonstverk med publiken i huvudrollen."
Ylva Lagercrantz Spindler, SvD

SIGNAL
Claire Parsons Co.

Signal dans|från5år
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TRÅKMÅNSAFTON 
En cirkusföreställning om årets tråkigaste dag.  

Antti får veta att det precis som Julafton och 
Midsommarafton också finns en Tråkmånsafton. Det är 
den dagen på året då man ska ha tråkigt och den 
infaller just i dag. Tillsammans med Jonny-skrotsamlare 
och Leif Nordin, världens bästa grannar, utforskas fina 
tråkmånstraditioner som prylstädning, garderobsfiske 
och badkarsdykning. Men hur trion än anstränger sig för 
att ha riktigt tråkigt så misslyckas de – det blir helt enkelt 
en alldeles för rolig dag. 

Med akrobatik, objektmanipulation och jonglering 
berättar cirkusartisterna Julietta Birkeland, Jenny Soddu 
och Jean-Hicham Rahmoun en historia där allt faller 
upp, dyker ut och cyklar fram, och där publiken 
presenteras för en i vår tid snart glömd lekkamrat – 
vardagstristessen. 

Baserat på en barnbok av Adam Dahlin i dramatisering 
av Stina Oscarson. 
 
 
Dramatisering: Stina Oscarson 
Efter en barnbok av: Adam Dahlin 
Regi: Viktoria Dalborg 
På scen: Julietta Birkeland, Jenny Soddu,  
Jean-Hicham Rahmoun 
Musik: Magnus Larsson 
Scenografi och kostym: Sus Soddu 
Mask: Matilda Bragner 
Magikonsult: Axel Adlercreutz 
Koreografiöga: Katarina Lundmark 
Teknisk koordinator: Teodor Juel Eckerström 
 
 

 
FAKTA 
Målgrupp: 6-10 år  
Publikantal: 100 (Skolföreställning) 
300 (Offentlig) 
På turné: 3 cirkusartister 
+ 1 tekniker 
Längd: 45 minuter 
Scen: 8 x 8 m 
Höjd: minst 5 meter 
Mörkläggning: Ja 
Tillgång till Eluttag: Ja 
Bär- och rigghjälp: 2 pers 
Bygg/rivtid: 3,5 tim / 2 tim 
Pris: 21.250 kr 
Andra föreställningen samma dag:  
10.000 kr 
Vid turné tillkommer resa och boende för 
fyra personer. 
 
www.kompanigiraff.se 
 
Med stöd från Stockholms Stad och  
Kulturförvaltningen Region Stockholm 
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Bokstavsbyrån
Ord på B - förslag?

Följ med Inger och Sanna när olika läs -och 
skrivuppgift er ska lösas!

I Bokstavsbyrån är publiken med och ljudar när 
ord bildas och brev ska skrivas. Sammansatta ord 
får eget liv och plötsligt dansas orden till en härlig 
låt. 

Med utgångspunkt från läroplanen tar 
Bokstavsbyrån fasta på fantasi, lek och rörelse för 
att på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveck-
ling. Föreställningen kompletterar den ordinarie
läs- och skrivundervisningen via estetiska 
läroprocesser och levande scenkonst. 

Eft er föreställningen ingår en kort dansverkstad. 

Målgrupp: 6-7 år
Speltid: 45 minuter
Medverkande: två dansare och en tekniker 
Publikantal: 60 barn
Spelyta: 8m bredd x 10m djup (ink. 
pubikplatser) 
Takhöjd: 3 meter
El: 3 fas, 16 amp (eller 32 amp) 
Mörkläggning: Ja
Byggtid/rivtid: 3 timmar/2 timmar
Golv: Ej sten eller betonggolv
Bärhjälp: Ja, en person
Pris: 12 690 SEK föreställning nr 1, 9 000 
SEK föreställning nr 2 samma dag/plats.
Ink traktamente, exkl resa. Faktiska kostnader för 
resa och logi tillkommer. 
Kontakt: Lotta Brunberg, lotta@zebradans.se, 
08-702 92 01

BOKNING

Koreografi : Magdalena Eriksson
Dans: Inger Kolterud & Sanna Lundström
Musik: David Shutrick
Scenografi /Kostym: Anna Nyberg
Ljus: Clyde Blomberg
Produktion: ZebraDans

av Magdalena Eriksson
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KOREOGRAFIN är en interaktiv föreställning som 
bygger på publikens medverkan. Alla i publiken får 
ett par hörlurar och i dem guidar en röst som säger 
hur de ska röra sig, förhålla sig till sin egen kropp 
och relatera till varandra. Det är med andra ord inga 
dansare eller skådespelare med i föreställningen, 
utan det är publiken som skapar KOREOGRAFIN 
tillsammans.

KOREOGRAFIN PÅ 10 SPRÅK är en scenkonstupplevelse som kan överbygga 
språkgränser. Varje person i publiken väljer själv om den vill lyssna till arabiska, 
dari, engelska, pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, svenska eller turkiska. 
Oavsett språk kan alla delta tillsammans och följa samma instruktioner! 

Praktisk information
Målgrupp: Årskurs 4-9, gymnasiet, 
grundsärskola, gymnasiesärskola, 
familjeföreställning från 7 år.
Speltid: ca 45 minuter.
Publikantal: 16 personer.
Spelplats: 10x10m scenyta, takhöjd 
4m, mörkläggning, 3FAS 1x16A.
Övrigt: 16 stolar/sittplatser.
Medverkande: 3 personer.
Bygg- och rivtid: 3 / 2 timmar. 
Pris: 19.380kr, fyra föreställningar, samma 
dag och plats. Resor och logi tillkommer.
Språk: arabiska, dari, engelska, 
pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, 
svenska och turkiska. 
Pruducerad och framförd av:
Johanssons pelargoner och dans.

KOREOGRAFIN PÅ 10 SPRÅK
Vad händer när jag rör mig på ett vis som jag inte har gjort förut 
eller hälsar på en vän på ett annorlunda sätt? KOREOGRAFIN 
utforskar världen genom rörelse och undersöker hur sättet vi rör 
oss kan påverka vad vi tänker, ser och känner.

Emmanuella Antoh och Fajaz Dowlatzai. 
Fotograf: Rebecka Holmström.

Bokning
info@koreografin.se 

073-067 88 58
www.koreografin.se

Koreografin på 10 språk dans|åk4–gymn.
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Lår dans|från12år

  

Skillz B4 Status 

Mario Perez Amigo 
 
Hur kommer det sig att det är så svårt för vissa att dela med sig utav sin passion man 
tycker om att utöva och varför tvekar man så ofta på sin talang? Är vi alla lika kritiska när 
det kommer till oss själva? Som dansare och artist har Mario P Amigo stött på allt för 
många kreativa själar som håller sina talanger gömda på grund utav rädsla.  
I en kavalkad av streetdance, livemusik, Beatbox och rap vill Mario inspirera till att våga 
dela med sig av sin kreativitet, sina konstformer och tankar. Skills B4 status är en ärlig och 
öppensinnad föreställning om att våga dela med sig av sin konstform utan att lyssna till 
sina hjärnspöken.  
I samband med föreställningen kan man även köpa till workshops inom Rap och 
Streetdance.  
  
Koreografi, Musik och Text: Mario P Amigo  
 
Allmänt 
yta: 8 x 8 m 
längd: 25 min  
åldersgrupp: Högstadiet, gymnasiet, familjer.  
publikantal: max 100 eller enligt överenskommelse 
bärhjälp: Ja 
Mörkläggning: Gärna, ej krav  
Ljus: om möjligt, enkelt scenljus. Ej krav Teknik: ljudanläggning, Trådlös mikrofon (ej 
headset), 1, mini telesladd till dator, piano akustisk eller el piano. Tekniskt kunnig person 
om lokalen önskas.  
workshop streetdance: Tillgång till spegelsal om så finns och musikanläggning, Gympasal 
funkar också. Lärare/personal på plats. 
workshop rap: whiteboard tavla samt pennor, ljudanläggning i anslutning till whiteboard 
tavlan, bänkar och stolar samt papper och penna till elever.  

Kostnad: 12400:-/föreställning inkl traktamente. 18000:- för två föreställningar samma 
dag. Kan köra upp till 4 föreställningar på 1 dag. 

Prepptid: 60 min innan första föreställningen för rigg och uppvärmning. Minst 30 min 
mellan föreställningar.workshop kostnad: 1 workshop á 60 min 2000:-, två workshops á 60 
min 3000:-  
Turnéperiod:  Hela 2020, enligt överenskommelse med Mario. Hotell och resa tillkommer 
vid behov OBS! Anpassningsbar! bara vi pratar ihop oss.  
  

LÅR  
är en lekfull show där låren hyllas, glittrar, 
fnittrar, känns igen, ifrågasätter och är 
självklara! Låren kan hoppa, dallra, byta 
riktning, vridas, skavas, skakas, kramas och 
brottas. Äntligen får de spela huvudroll! 

titel: LÅR 
gruppens namn: KROPPSKLUBBEN 
gruppens hemort: Malmö 
målgrupp: från 12 år 
max antal barn: 70 
publikplatser: ordnas av arrangören med 
gradäng eller dynor på golvet, låga bänkar  
och stolar 
föreställningslängd: 40 min 
antal medverkande: 2 dansare, 1 tekniker 
scenmått: 10x6m (exkl. publikplatser) 

golv: sviktande, ej betong 
elkrav: 16A/32A 
mörkläggning: ja, klar vid ankomst 
byggtid/rivtid: 3h/1h 
bärhjälp: 1 lokalkunnig person 
milersättning: 70kr/mil 
pris: 15690kr (7500kr 2:a samma dag) 
+ersättning för resa, logi  
workshop Þnns och kan anpassas  
efter önskemål! 

Kontakt:  
KROPPSKLUBBEN Lisa Nilsson/Jilda Hallin 
mail: info@kroppsklubben.se 
tel: 0703833083/0739389978 
www.kroppsklubben.se 
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Skillz B4 Status 

Mario Perez Amigo 
 
Hur kommer det sig att det är så svårt för vissa att dela med sig utav sin passion man 
tycker om att utöva och varför tvekar man så ofta på sin talang? Är vi alla lika kritiska när 
det kommer till oss själva? Som dansare och artist har Mario P Amigo stött på allt för 
många kreativa själar som håller sina talanger gömda på grund utav rädsla.  
I en kavalkad av streetdance, livemusik, Beatbox och rap vill Mario inspirera till att våga 
dela med sig av sin kreativitet, sina konstformer och tankar. Skills B4 status är en ärlig och 
öppensinnad föreställning om att våga dela med sig av sin konstform utan att lyssna till 
sina hjärnspöken.  
I samband med föreställningen kan man även köpa till workshops inom Rap och 
Streetdance.  
  
Koreografi, Musik och Text: Mario P Amigo  
 
Allmänt 
yta: 8 x 8 m 
längd: 25 min  
åldersgrupp: Högstadiet, gymnasiet, familjer.  
publikantal: max 100 eller enligt överenskommelse 
bärhjälp: Ja 
Mörkläggning: Gärna, ej krav  
Ljus: om möjligt, enkelt scenljus. Ej krav Teknik: ljudanläggning, Trådlös mikrofon (ej 
headset), 1, mini telesladd till dator, piano akustisk eller el piano. Tekniskt kunnig person 
om lokalen önskas.  
workshop streetdance: Tillgång till spegelsal om så finns och musikanläggning, Gympasal 
funkar också. Lärare/personal på plats. 
workshop rap: whiteboard tavla samt pennor, ljudanläggning i anslutning till whiteboard 
tavlan, bänkar och stolar samt papper och penna till elever.  

Kostnad: 12400:-/föreställning inkl traktamente. 18000:- för två föreställningar samma 
dag. Kan köra upp till 4 föreställningar på 1 dag. 

Prepptid: 60 min innan första föreställningen för rigg och uppvärmning. Minst 30 min 
mellan föreställningar.workshop kostnad: 1 workshop á 60 min 2000:-, två workshops á 60 
min 3000:-  
Turnéperiod:  Hela 2020, enligt överenskommelse med Mario. Hotell och resa tillkommer 
vid behov OBS! Anpassningsbar! bara vi pratar ihop oss.  
  

Skillz B4 Status dans|högstadiet–gymn.
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E
MUSEN OCH ÄPPLET 
 
Mus längtar efter det fina röda 
äpplet som hänger i trädet.  
De andra djuren är också väldigt 
sugna på den härliga frukten. 
 

- Jag flyger ner det! Sa Höna. 
- Jag Skriker ner det! Sa Gås. 
- Jag stångar ner det! Sa Get. 
- Jag hoppar ner det! Sa Ko. 
 

Men Mus bara sätter sig ner för 
att i lugn och ro vänta på att det 
smaskiga äpplet ska mogna och 
falla till marken. 
 

 

Ett lustfyllt äventyr för alla från 2 år  
Fritt efter Stephen Butlers bok 
 
Bearbetning: Anders Liegnell 
Dockor & scenbild: Annika Arnell 
Regi: Mårten Hedman  
Musik: Leif Hultqvist 
På scenen: Annika From Borg / Mårten Hedman  
 
Publik: 2-5år. Max 50 barn + vuxna.  
(Offentlig föreställning 80 personer totalt.) 
Speltid: 30 min.  
Bygg/rivtid: 2 / 1 tim. 
Pris: 1:a 10.700  2:a 8.000  (Samma lokal & dag.) 
Resa: 75 kr/mil. Logi: 2 enkelrum hotellstandard. 
 
 
Hedmans Teater    
Tel:070-762 05 23 / 070 – 727 51 45 
mail: info@hedmansteater.com 
hem: www.hedmansteater.com 
           
Med stöd av Region Stocklholm 

Musen och äpplet teater|2–5år
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Husby Gård 8, 164 30 Kista
tel 08 - 15 33 12 | info@mittiprickteatern.se

efter en bok av.......
................................
dramatisering & regi...
medverkande........
................................

turnéperiod...........

publik.....................
publikantal............
................................
................................
................................

speltid....................
spelyta...................
................................
elkrav......................
mörkläggning........
bygg/rivtid.............
bärhjälp..................
................................

pris..........................
................................
tillkommer.............
................................

bokning & info........
................................

Lotta Olsson och 
Maria Nilsson Thore
Josefin Lennström
Ulrika Hansson
Eva Welinder

januari-mars & ht 2020

3-6 år, familjeförest.
Förskola/förskoleklass: 
60 barn + vuxna.
Familjeföreställning: 
90 personer.

30 min
4 m bred, 4 m djup
2,5 m tak
2 uttag på 10 A
Nej
2 timmar / 1 timme
1 person vid av- och 
pålastning.

12.560 kr
följande fst 7.000 kr
Resor 70 kr/mil,
2 enkelrum

 
08 - 15 33 12  
info@mittiprickteatern.se

mittiprickteatern

3-6 år, familjeföreställning

- en färgsprakande föreställning full av musik och sång och en hel rad 
av de mest konstiga djur du träffat på!

En föreställning efter Lotta Olssons och Maria Nilsson Thores August-  
nominerade bok. Jättemyrsloken misstänker att han är det konstigaste 
djuret i världen. Det tycker i alla fall Hasselmusen. Men för att vara säker 
på sin sak så anordnar Myrsloken en tävling där alla djur som vill själva får 
anmäla sig och berätta varför just de är konstigast. 
Snart visar det sig att en hel del alldeles vanliga djur också kan vara jätte-
konstiga. Och hur väljer man en vinnare när alla deltagare är helkonstiga? 

Är du konstig? Hur konstig då? Vem är konstigast? Jättemyrsloken inbjuder 
härmed till den första Konstiga djur-tävlingen. Skicka ansökan senast fredag.

- PRESSKLIPP -

“Regissören Josefin Lennström har stor erfarenhet av 3–6-årspubliken  
och vet precis hur länge en situation tål att utforskas, hur subtil en 
rörelse kan vara för att fascinera åskådarna och vad som verkligen  
piggar upp salongen.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

(samtliga priser exkl moms 25 %)
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mittiprickteatern

3-6 år, familjeföreställning

- en färgsprakande föreställning full av musik och sång och en hel rad 
av de mest konstiga djur du träffat på!

En föreställning efter Lotta Olssons och Maria Nilsson Thores August-  
nominerade bok. Jättemyrsloken misstänker att han är det konstigaste 
djuret i världen. Det tycker i alla fall Hasselmusen. Men för att vara säker 
på sin sak så anordnar Myrsloken en tävling där alla djur som vill själva får 
anmäla sig och berätta varför just de är konstigast. 
Snart visar det sig att en hel del alldeles vanliga djur också kan vara jätte-
konstiga. Och hur väljer man en vinnare när alla deltagare är helkonstiga? 

Är du konstig? Hur konstig då? Vem är konstigast? Jättemyrsloken inbjuder 
härmed till den första Konstiga djur-tävlingen. Skicka ansökan senast fredag.

- PRESSKLIPP -

“Regissören Josefin Lennström har stor erfarenhet av 3–6-årspubliken  
och vet precis hur länge en situation tål att utforskas, hur subtil en 
rörelse kan vara för att fascinera åskådarna och vad som verkligen  
piggar upp salongen.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

(samtliga priser exkl moms 25 %)

Konstiga djur teater|3–6år
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härmed till den första Konstiga djur-tävlingen. Skicka ansökan senast fredag.

- PRESSKLIPP -

“Regissören Josefin Lennström har stor erfarenhet av 3–6-årspubliken  
och vet precis hur länge en situation tål att utforskas, hur subtil en 
rörelse kan vara för att fascinera åskådarna och vad som verkligen  
piggar upp salongen.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

(samtliga priser exkl moms 25 %)

FAKTARUTAN                           3-8 år
MEDVERKANDE: Maud Nyberg, P-A Strand. 
SPELYTA: 5 x 5 m. TAKHÖJD: 2,8 m. EL: 2 x 10 
ampere enfas  alt  1 st 16 amp trefas.   
PRIS:9.720 kr. inkl.  traktamente. Resa och i före-
kommande fall, hotell (enkelrum) tillkommer .
Två fst samma dag och i samma lokal: 13.720 kr
PUBLIKBEGRÄNSNING: 80 barn(dock beroende på 
typ av spellokal)         LOKAL: spelas både som scen/
salong eller som rumsteater.
SCENBYGGE: 3 timmar. Rivtid: 1,5 timme. Bärhjälp 
och mörkläggning önskvärt

STRÅLANDE SCENÄVENTYR

poetisk och humoristisk berättel-
se/.../ 
Inte sedan Magnus, Brasse och 
Evas räknelek i barntv-klassikern 
”Fem myror är fler än fyra ele-
fanter” har väl siffror varit så här 
kul/.../ 

troligen en blivande barnteater
klassiker

Uppsala Nya Tidning 10/10 2015
(vänd för att läsa hela recensionen)

Lilla Nollan bodde på ett stort moln med 
alla de andra nollorna. 
Det var fint däruppe.
Som en stor studsmatta, var det.
Men så en dag hände det.
Lilla Nollan studsade så högt
att hon flög upp över molnkanten.
Ut bland stjärnor, solen och planeter,
månar och kometer
och
så
rakt
ner.
I ett stort vatten,
där bredvid en ö hamnade lilla Nollan.

Hon ser en rad små trevliga hus och med en 
snäcka på huvudet kravlar hon sig upp på 
ön och knackar på i det första huset. 
Där bor en smal pinne som inte riktigt vet 
vad han heter. 
-Det beror på vem jag står bredvid, förkun-
nar han. 
Det är Ettan.
Lilla Nollan fortsätter till alla de andra husen  
och i dem bor Tvåan, Trean, Fyran, Fem-
man, Sexan, Sjuan, Åttan och Nian. 
Vissa är trevliga men de flesta gör narr av 
lilla Nollan.
-Noll. Det var det dummaste namn jag hört, 
säger en eller två.
-Det finns inte, säger en tredje.
-Noll är ju ingenting! Så säger var och var-
annan.
Men då mullrar jätten bakom berget och 
siffrorna kryper  ihop till just 
ingenting. Nu är Nollan någon att räkna 
med och inte minsta rädd  
beslutar sig den lilla för att 
besöka den väldige... 

3-8 år

Panikteatern, S:t Persgatan 22, 753 29 UPPSALA. Tfn 018-714682. Hemsida: panikteatern.se Mail: info@panikteatern.se

En lekfull räknelära 
om allas värde efter 
Inger och Lasse 
Sandbergs bilderbok 
“Lilla Nollan och dom 
andra”,

Lilla Nollan och dom andra teater|3–8år
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Blanca och Bianca Ett trottoardrama
En mimföreställning för alla från 6 år.

En pjäs om de osynliga… som stör oss. De som är som en nagel i ögat, 
de som är vårt dåliga samvete, de som med röda nariga händer sträcker 
fram sina tomma kaffemuggar och med blanka ögon tittar bedjande på 
oss. De som gör att vi skäms över fredagsmyset i matkassen.  
Vi ignorerar, vi ger ibland en slant, mest för att döva vårt eget dåliga 
samvete. Vi ser dem, men vi önskar att de inte var där.

Detta är historien om Bianca, hon som sitter utanför var och varannan 
mataffär med sin färgsprakande sjal och sin pappmugg. Vi känner alla 
igen henne. De flesta har åsikter om henne. Men vi vet inte vem hon är…

Men det är också berättelsen om en flicka som heter Blanca. Som har 
en varm säng att sova i, mat i magen och en skola att gå till. Hon firar 
födelsedagar och julaftnar, hon får nya skor och hon åker på semester. 
Men hon verkar också vara osynlig. Klasskamraterna ser henne inte, 
lärarna ser henne inte, hennes pappa verkar inte heller se henne… eller 
gör han det? Ingen pratar med henne i alla fall, ingen leker med henne. 
Hur kan det bli så?

Idé: Paul Chevallerau
Medverkande: Nina Åkerlund, Matilda Bördin och Hans Nyberg
Regi: Daniel Goldmann
Manus, scenografi, masker och hunddockan: Sara Kander
Musik: Niko Röhlcke och Torbjörn Svedberg 
Ljusdesign och teknik: Kundali Löfstrand
Mask och kostym: Mimmi Harms Oredsson
Produktion: Veronica Bedecs

Turnéfakta
Medverkande: 3 skådespelare 
Föreställningslängd: ca 45 min
Publikantal: 60 barn + personal
Spelyta: B/D/H: 7 m x 7 m x 2,5 m + publikplatser
Lokal: möjlig att mörklägga, t ex scen, aula, 
idrottshall, bibliotek
Bärhjälp in- och utlast: 2 friska, starka personer
El: 1 st 3-fas 16 Amp (europahandske)
Bygg/riv: 180/90 min
Ord. pris inkl traktamente: 14 760 kr, 
2:a fst samma dag och plats 10 000 kr
Milersättning: 75 kr/mil
Logi: 3 rökfria enkelrum med dusch

Möjlighet till subventioner finns. Kontakta oss för 
mer information.

Bokning och turné
08-31 54 64, magnus@pantomimteatern.se
eller jennifer@pantomimteatern.se

p a n t o m i m t e a t e r n . s e
Gästrikegatan 14, 113 62 Stockholm, 08-31 54 64
Pantomimteatern är medlem i Teatercentrum, Svenska Assitej 
och Svensk Teaterunion och uppbär stöd från Statens kulturråd, 
Stockholms kommun och Region Stockholm.

Teater till hjärtat
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst. Mimen är en konstform som 
inte vet några språkliga eller intellektuella gränser – därför når den alla i hela Sverige 
vare sig en är född här eller helt nyanländ, oavsett ålder eller funktionsvariation. 
Utan orden når föreställningarna publikens hjärta och varje åskådare blir därmed 
medskapande. 

Föreställningarna spelas på vår fasta scen, 
Påfågeln i Stockholm, samt på turné i hela 
landet. Spelas t o m december 2020.

URPREMIÄR 
8 APRIL

2019

Blanca & Bianca teater|från6år
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Ester är ny i klassen.
Signe tycker att hon verkar spännande.
Hon har egen nyckel och så får hon gå hem själv.
Och hennes mamma är skådespelare och bor i New York. 
Hon heter Greta Garbo!?

Regi/dramatisering: Anders Alnemark, utifrån 

boken med samma namn skriven av Anton Bergman 

Medverkande: Ulrika Mannerfelt, Annika Olsson 

Illustration/kostym: Hanna Cecilia Lindkvist

Producent: Maria Hjalmunge

Kontakt: 08-640 04 26, info@teaterfredag.se

Postadress: Alphyddev. 63, 131 35 Nacka

Scen: Byvägen 54, Saltsjöbaden

www.teaterfredag.se

Stöds av: KUR, Nacka Kommun, Sthlm Stad och 

Region Stockholm

Målgrupp: lågstadiet

Speltid: ca 45 min + ca 10 min workshop/samtal 

om så önskas

Arbetsmaterial finns att ladda ner från hemsidan 
Publikantal: max 60 pers

Spelyta minst: B:4,5m D:4m 

Bygg/rivtid: 1,5 tim/0,5 tim

Mörkläggning: nej, spelas i befintlig belysning 
Pris 2020:  11 180 kr,

andra föreställningen samma dag/plats 7500 Kr 
Resa: 80 kr/mil. Minst 1500 kr/dag

Boende: 2 enkelrum

Ester är ny i klassen.
Signe tycker att hon verkar spännande.
Hon har egen nyckel och så får hon gå hem själv.
Och hennes mamma är skådespelare och bor i New York. 
Hon heter Greta Garbo!?

Regi/dramatisering: Anders Alnemark, utifrån 

boken med samma namn skriven av Anton Bergman 

Medverkande: Ulrika Mannerfelt, Annika Olsson 

Illustration/kostym: Hanna Cecilia Lindkvist

Producent: Maria Hjalmunge

Kontakt: 08-640 04 26, info@teaterfredag.se

Postadress: Alphyddev. 63, 131 35 Nacka

Scen: Byvägen 54, Saltsjöbaden

www.teaterfredag.se

Stöds av: KUR, Nacka Kommun, Sthlm Stad och 

Region Stockholm

Målgrupp: lågstadiet

Speltid: ca 45 min + ca 10 min workshop/samtal 

om så önskas

Arbetsmaterial finns att ladda ner från hemsidan 
Publikantal: max 60 pers

Spelyta minst: B:4,5m D:4m 

Bygg/rivtid: 1,5 tim/0,5 tim

Mörkläggning: nej, spelas i befintlig belysning 
Pris 2020:  11 180 kr,

andra föreställningen samma dag/plats 7500 Kr 
Resa: 80 kr/mil. Minst 1500 kr/dag

Boende: 2 enkelrum

Världens mesta Ester teater|lågstadiet
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Husby Gård 8, 164 30 Kista

tel 08 - 15 33 12 | info@mittiprickteatern.se

manus & regi..........
medverkande........
................................
................................
................................

turnéperiod...........

publik.....................
publikantal............
................................

speltid....................
spelyta...................
................................
elkrav......................
mörkläggning........
bygg/rivtid.............
bärhjälp..................
................................

pris 90 pers.............
................................
pris 150 pers...........
................................
tillkommer.............
................................

bokning & info........
................................

Magnus Munkesjö
Henrik Gustafsson
Ulrika Hansson
Magnus Munkesjö
Eva Welinder

april-maj & hösten 2020

årskurs 1-5
90 pers gymsal/scen&salong
150 pers scen&salong

50 min
6 m bred, 6 m djup
3,5 m tak
16A europahandske
ja
2,5 / 1,5 timme
2 personer vid av- och 
pålastning.

11.120 kr
följande fst 9.000 kr
16.120 kr
följande fst 14.000 kr
Resor 70 kr/mil,
4 enkelrum

08 - 15 33 12
info@mittiprickteatern.se

mittiprickteatern

årskurs 1-5

ROBOTDIKTATORNROBOTDIKTATORN
en pjäs om demokrati

- en lekfull, galen och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande,
medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.

I en låda, på översta hyllan, lever tre övergivna och bortglömda leksaker. Tre 
före detta  favoriter i ett fängelse av papp. Här får bara den starkaste bestämma 
och starkast är den som förtränger sina känslor. Den som anpassar sig, blir 
ett redskap. Och den som minns och längtar blir ett hot. Men nä ännu en 
bortglömd kamrat landar i lådan, ändras allt. Vilka kan de bli om inte bara 
en bestämmer?

Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det ska fungera? Och 
vad är alternativet? I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och 
hur viktigt det är att försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett barn att 
förstå vad demokrati är. För i barnens värld är det ändå alltid en vuxen som 
kommer att bestämma i slutändan. Ett barn som nyfiket försöker förstå hur 
demokrati fungerar genom att följa nyhetsrapporter på radio och TV får inte 
mycket hjälp och vägledning. Det är väldigt många arga och missnöjda vuxna 
som klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid att besluta 
eller rent av att demokratin inte fungerar.

Till föreställningen finns ett utförligt lärarmaterial.

- PRESS OCH PUBLIKRÖSTER -

“Lennart Gustafssons försynt nostalgiske nalle och Ulrika Hanssons 
nervöst tvehågsna apa regeras med järnhand av roboten, spelad med 
skojigt hetlevrad attack av Eva Welinder. När Henrik Gustafsson gör 
entré som deppig actionhjältedocka ändras spelreglerna och det blir 
riktigt spännande. För vem eller vilka ska nu bestämma? Konflikterna 
ställs på sin spets, men för att kunna lämna lådan och ge sig ut i världen 
behöver man kunna samarbeta.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

“Så genomgjuten! Rolig och tankeväckande. En nyskapad klassiker!” 
Britt-Marie Almström, tidigare kultursekreterare Haninge

“Det är inte ofta man får chansen att se ett Norénskt-Beckettskt  
kammarspel för så ung publik.”
Ulf Thörn, Regional teaterkonsulent, Riksteatern Östergötland

(samtliga priser exkl moms 25 %)
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tel 08 - 15 33 12 | info@mittiprickteatern.se

manus & regi..........
medverkande........
................................
................................
................................

turnéperiod...........

publik.....................
publikantal............
................................

speltid....................
spelyta...................
................................
elkrav......................
mörkläggning........
bygg/rivtid.............
bärhjälp..................
................................

pris 90 pers.............
................................
pris 150 pers...........
................................
tillkommer.............
................................

bokning & info........
................................

Magnus Munkesjö
Henrik Gustafsson
Ulrika Hansson
Magnus Munkesjö
Eva Welinder

april-maj & hösten 2020

årskurs 1-5
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3,5 m tak
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ja
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pålastning.

11.120 kr
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Resor 70 kr/mil,
4 enkelrum

08 - 15 33 12
info@mittiprickteatern.se

mittiprickteatern

årskurs 1-5

ROBOTDIKTATORNROBOTDIKTATORN
en pjäs om demokrati

- en lekfull, galen och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande,
medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.

I en låda, på översta hyllan, lever tre övergivna och bortglömda leksaker. Tre 
före detta  favoriter i ett fängelse av papp. Här får bara den starkaste bestämma 
och starkast är den som förtränger sina känslor. Den som anpassar sig, blir 
ett redskap. Och den som minns och längtar blir ett hot. Men nä ännu en 
bortglömd kamrat landar i lådan, ändras allt. Vilka kan de bli om inte bara 
en bestämmer?

Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det ska fungera? Och 
vad är alternativet? I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och 
hur viktigt det är att försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett barn att 
förstå vad demokrati är. För i barnens värld är det ändå alltid en vuxen som 
kommer att bestämma i slutändan. Ett barn som nyfiket försöker förstå hur 
demokrati fungerar genom att följa nyhetsrapporter på radio och TV får inte 
mycket hjälp och vägledning. Det är väldigt många arga och missnöjda vuxna 
som klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid att besluta 
eller rent av att demokratin inte fungerar.

Till föreställningen finns ett utförligt lärarmaterial.

- PRESS OCH PUBLIKRÖSTER -

“Lennart Gustafssons försynt nostalgiske nalle och Ulrika Hanssons 
nervöst tvehågsna apa regeras med järnhand av roboten, spelad med 
skojigt hetlevrad attack av Eva Welinder. När Henrik Gustafsson gör 
entré som deppig actionhjältedocka ändras spelreglerna och det blir 
riktigt spännande. För vem eller vilka ska nu bestämma? Konflikterna 
ställs på sin spets, men för att kunna lämna lådan och ge sig ut i världen 
behöver man kunna samarbeta.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

“Så genomgjuten! Rolig och tankeväckande. En nyskapad klassiker!” 
Britt-Marie Almström, tidigare kultursekreterare Haninge

“Det är inte ofta man får chansen att se ett Norénskt-Beckettskt  
kammarspel för så ung publik.”
Ulf Thörn, Regional teaterkonsulent, Riksteatern Östergötland

(samtliga priser exkl moms 25 %)
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mittiprickteatern

årskurs 1-5

ROBOTDIKTATORNROBOTDIKTATORN
en pjäs om demokrati

- en lekfull, galen och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande,
medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.

I en låda, på översta hyllan, lever tre övergivna och bortglömda leksaker. Tre 
före detta  favoriter i ett fängelse av papp. Här får bara den starkaste bestämma 
och starkast är den som förtränger sina känslor. Den som anpassar sig, blir 
ett redskap. Och den som minns och längtar blir ett hot. Men nä ännu en 
bortglömd kamrat landar i lådan, ändras allt. Vilka kan de bli om inte bara 
en bestämmer?

Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det ska fungera? Och 
vad är alternativet? I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och 
hur viktigt det är att försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett barn att 
förstå vad demokrati är. För i barnens värld är det ändå alltid en vuxen som 
kommer att bestämma i slutändan. Ett barn som nyfiket försöker förstå hur 
demokrati fungerar genom att följa nyhetsrapporter på radio och TV får inte 
mycket hjälp och vägledning. Det är väldigt många arga och missnöjda vuxna 
som klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid att besluta 
eller rent av att demokratin inte fungerar.

Till föreställningen finns ett utförligt lärarmaterial.

- PRESS OCH PUBLIKRÖSTER -

“Lennart Gustafssons försynt nostalgiske nalle och Ulrika Hanssons 
nervöst tvehågsna apa regeras med järnhand av roboten, spelad med 
skojigt hetlevrad attack av Eva Welinder. När Henrik Gustafsson gör 
entré som deppig actionhjältedocka ändras spelreglerna och det blir 
riktigt spännande. För vem eller vilka ska nu bestämma? Konflikterna 
ställs på sin spets, men för att kunna lämna lådan och ge sig ut i världen 
behöver man kunna samarbeta.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

“Så genomgjuten! Rolig och tankeväckande. En nyskapad klassiker!” 
Britt-Marie Almström, tidigare kultursekreterare Haninge

“Det är inte ofta man får chansen att se ett Norénskt-Beckettskt  
kammarspel för så ung publik.”
Ulf Thörn, Regional teaterkonsulent, Riksteatern Östergötland

(samtliga priser exkl moms 25 %)

Robotdiktatorn teater|åk1–5
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mittiprickteatern

årskurs 1-5

ROBOTDIKTATORNROBOTDIKTATORN
en pjäs om demokrati

- en lekfull, galen och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande,
medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.

I en låda, på översta hyllan, lever tre övergivna och bortglömda leksaker. Tre 
före detta  favoriter i ett fängelse av papp. Här får bara den starkaste bestämma
och starkast är den som förtränger sina känslor. Den som anpassar sig, blir 
ett redskap. Och den som minns och längtar blir ett hot. Men nä ännu en 
bortglömd kamrat landar i lådan, ändras allt. Vilka kan de bli om inte bara 
en bestämmer?

Vad är demokrati? Hur fungerar det? Vad krävs för att det ska fungera? Och 
vad är alternativet? I alla möjliga sammanhang talas det om demokrati och 
hur viktigt det är att försvara den. Fast det är inte helt lätt för ett barn att 
förstå vad demokrati är. För i barnens värld är det ändå alltid en vuxen som 
kommer att bestämma i slutändan. Ett barn som nyfiket försöker förstå hur 
demokrati fungerar genom att följa nyhetsrapporter på radio och TV får inte 
mycket hjälp och vägledning. Det är väldigt många arga och missnöjda vuxna
som klagar över beslut som tagits, över att det tar för lång tid att besluta 
eller rent av att demokratin inte fungerar.

Till föreställningen finns ett utförligt lärarmaterial.

- PRESS OCH PUBLIKRÖSTER -

“Lennart Gustafssons försynt nostalgiske nalle och Ulrika Hanssons 
nervöst tvehågsna apa regeras med järnhand av roboten, spelad med 
skojigt hetlevrad attack av Eva Welinder. När Henrik Gustafsson gör 
entré som deppig actionhjältedocka ändras spelreglerna och det blir 
riktigt spännande. För vem eller vilka ska nu bestämma? Konflikterna 
ställs på sin spets, men för att kunna lämna lådan och ge sig ut i världen 
behöver man kunna samarbeta.”
Karin Helander, Svenska Dagbladet
Läs recensionen i sin helhet på www.mittiprickteatern.se

“Så genomgjuten! Rolig och tankeväckande. En nyskapad klassiker!”
Britt-Marie Almström, tidigare kultursekreterare Haninge

“Det är inte ofta man får chansen att se ett Norénskt-Beckettskt 
kammarspel för så ung publik.”
Ulf Thörn, Regional teaterkonsulent, Riksteatern Östergötland

(samtliga priser exkl moms 25 %)

Fatimas resa är en interaktiv föreställning där film och scenkonst 
interagerar och handlar om skräcken att hamna utanför och om 

hur fel det kan gå när man gör allt för att passa in. 

När Fatima börjar i skolan efter sommarlovet har allt där förändrats. 
Fatimas bästa vän som hon inte träffat sen skolavslutningen har blivit cool 
och Fatima hamnar utanför. Hon går ner sig i en ond spiral av lögner för 
att försöka att passa in och tillslut måste publiken hjälpa henne att ta sig 

ur situationen. Fatimas resa är en hoppfull berättelse om vänskap, 
om vad som gör en glad och vad som egentligen är meningen med allt.

En interaktiv föreställning där publiken styr utgången!

Manus och regi: Susanne Lindberg Rosenkrantz
Skådespelare: Edda Edlund & Adam Schmidt
Film: Anders J Larsson och Mia Kaasalainen
Scenografi och kostym: Lina Serning
Producent: Tina Johnsson

•••••
••

••
••

••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

•

•

•

Årskurs 3-6 
Pris: 10 000 kr 

Workshop: 10 000 kr
Max 90 elever/3 klasser per spelning
Milersättning: 70 kr/milen
*Boende behövs - Stockholmsbaserade

å.k
 3-

6

"Överträffade alla förväntningar, både mina 
och barnens! Imponerande skådespeleri 
och ett av de viktigaste teman vi har att 
jobba med i skolan."
Johanna Kindbom, lärare å.k 4 Entréskolan

8 900 kr/ 2:a föreställning samma dag

”Jag har aldrig sett något bättre på 
mina 34 år som lärare!”
Anna Juhlin lärarepå Björkö skola

”Det var sååå roligt att man fick 
vara med och prata!”
Elev i Partille.

Fatimas resa teater|åk3–6

TAGE GRANIT

08 783 77 28

info@tagegranit.se
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VETA BÄST- Hur kan du vara så säker? 
En klassrumsföreställning om kunskap för mellanstadiet  

 
 
”Klokt och roligt om kunskap för mellanstadiet. Imponerande att man lyckats göra  
underhållande teater om dessa viktiga frågor – och med bra koll på filosofin!”  
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi

”både underhållande och lärande”
”...handlar om något så aktuellt och angeläget som kunskap, bildning och strategier mot  
kunskapsresistens och ´fake news´”.  
Karin Helander, SvD 
 
 
I VETA BÄST möter vi två klasskamrater, Nene som är självsäker och utåtriktad och Jojo som är försik-
tig och reflekterande. Skolans bibliotekarie Minerva kommer till klassrummet med sina favoritböcker 
för att prata om kunskapens historia. När hon öppnar ”Den stora boken om kunskap” för att ta fram 
Platons urgamla kunskapsformel uppstår plötsligt en reva i tid och rum. In ramlar två gubbar som 
visar sig vara Aristoteles och Leonardo Da Vinci. När fem karaktärer från tre olika tidsåldrar ska försöka 
förstå sig på varandra och världen, blir det både roligt och rafflande. Rollerna gestaltas av två skåde-
spelare och tre dockor i skala 1:1. Till föreställningen hör ett pedagogiskt material för fortsatt arbete.   
 
 
 
Manus och medverkande: Anders Jansson och Johan Ehn 
Regi: Carina Jingrot 
Dockmakare: Jenny Bjärkstedt 
Musik: Rickard Folke och Anders Jansson
Längd: ca 45 min 
Maxpublik: 60 elever 
Åldersgrupp: 10-12 år 
Bygg/riv: 1 h / 0,5 h
 
Med stöd från Kulturrådet, Region Stockholm & Stockholms Kulturförvaltning.

Lokal: klassrum eller liknande lokal. 
Stolar och bänkar i U-form. 
El: 1x10 Amp.
Priser (före ev. subventioner):  
1:a föreställning: 10 700 kr
2:a föreställning samma dag/lokal: 7 800 kr 
Resor 75 kr / mil samt logi 1 200 kr / pers för  
2 personer tillkommer. 

Foto: Anders Thessing

VETA BÄST- Hur kan du vara så säker? 
En klassrumsföreställning om kunskap för mellanstadiet  

 
 
”Klokt och roligt om kunskap för mellanstadiet. Imponerande att man lyckats göra  
underhållande teater om dessa viktiga frågor – och med bra koll på filosofin!”  
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi

”både underhållande och lärande”
”...handlar om något så aktuellt och angeläget som kunskap, bildning och strategier mot  
kunskapsresistens och ´fake news´”.  
Karin Helander, SvD 
 
 
I VETA BÄST möter vi två klasskamrater, Nene som är självsäker och utåtriktad och Jojo som är försik-
tig och reflekterande. Skolans bibliotekarie Minerva kommer till klassrummet med sina favoritböcker 
för att prata om kunskapens historia. När hon öppnar ”Den stora boken om kunskap” för att ta fram 
Platons urgamla kunskapsformel uppstår plötsligt en reva i tid och rum. In ramlar två gubbar som 
visar sig vara Aristoteles och Leonardo Da Vinci. När fem karaktärer från tre olika tidsåldrar ska försöka 
förstå sig på varandra och världen, blir det både roligt och rafflande. Rollerna gestaltas av två skåde-
spelare och tre dockor i skala 1:1. Till föreställningen hör ett pedagogiskt material för fortsatt arbete.   
 
 
 
Manus och medverkande: Anders Jansson och Johan Ehn 
Regi: Carina Jingrot 
Dockmakare: Jenny Bjärkstedt 
Musik: Rickard Folke och Anders Jansson
Längd: ca 45 min 
Maxpublik: 60 elever 
Åldersgrupp: 10-12 år 
Bygg/riv: 1 h / 0,5 h
 
Med stöd från Kulturrådet, Region Stockholm & Stockholms Kulturförvaltning.

Lokal: klassrum eller liknande lokal. 
Stolar och bänkar i U-form. 
El: 1x10 Amp.
Priser (före ev. subventioner):  
1:a föreställning: 10 700 kr
2:a föreställning samma dag/lokal: 7 800 kr 
Resor 75 kr / mil samt logi 1 200 kr / pers för  
2 personer tillkommer. 

Foto: Anders Thessing

Veta bäst – hur kan du vara så säker? teater|10–12år
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Livsrus teater|högstadiet
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Att Bossa en Bitch
Teater / Musikteater

Att Bossa en Bitch är en
modernisering och komisk
uppgörelse med Shakespeares
"Så tuktas en argbigga”.
Klassikern om hur man fostrar
en kvinna till lydnad.
I vår version vill en av
skådepelarna inte spela pjäsen.
När hon ändå övertalas att
spela sin roll bestämmer hon
sig för att göra det på sitt eget
sätt. Vad hon inte räknar med
är att bli kär. I rätt eller fel
person?

Det blir upproriskt, romantiskt, komiskt,
modemedvetet, blankvers, prosa, house och barock
i lekfullt samspel med dagens debatt om allas lika
värde. Jämställd kärlek, finns det? Vad betyder det
att äga eller att ”vara ägd”?

Kraftfull musik, futuristiska kostymer, härlig humor
och en stor portion sund ungdomsrevolt.(Gotlands
Allehanda)

Unga…

Producent:
Unga Roma
http://www.ungaroma.com

Kontaktperson:
Anna Holmlin Nilsson 
unga_roma@yahoo.se  
070-7526445

Föreställningens längd
0 h 55 min

Turnéperiod
11 Dec 2017 - 18 Dec 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2017-11-25, Visby

Konstnärligt team: 

Manus: Lotta Grut

Regi: Karin Kickan Holmberg

Scenografi och kostym: Suzane Crépault

Musik: Annika Fehling, Robert Wahlström och 

Carl-Mikael Berlander (Yung Gud)

Mask: Elin Valentinsson

Har offentligt bidrag: Ja

Statligt bidrag

Regionalt bidrag

Gage
Pris per föreställning:
16 000 kr  inkl. traktamente. 
Ex. moms 0%

Tillkommer:

Ersättning för resa / boende

Pris för 2:a föreställningen 

samma dag samma spelplats 
14 000 kr inkl. traktamente.
Ex. moms 0%

Medverkande
Andreas Nilsson

Emanuelle Davin

Filip Johansson

Mikaela Hagelberg

Robert Wahlström musik/teknik

Teknik
Spelyta: 8 x 6 meter

Takhöjd (m): 3

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Krav mörklagt

Bärhjälp: 2

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-09-20

Att bossa en Bitch teater|åk7–gymnasiet
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Ismael Ataria är spoken-word poet, 
krönikör och föreläsare. Han har 
gjort hundratals föreläsningar och 
poesiframträdande på bland annat 
skolor, festivaler, caféer och 

bibliotek över hela landet. Han pratar i radio och har släppt flera skivor. På 
Heidruns förlag har Ismael bland annat gett ut diktsamlingarna Bokstavsängeln 

och Längtan till whatever. Ismael har mottagit flera priser och utmärkelser, 
bland annat Fröding stipendiet 2016. Ismael är en omtyckt poet och föreläsare, 
inte minst för sin mänskliga värme och humor.

Bokstavsängeln – Från tönt till poet är en föreställning som tar sitt avstamp i 
Ismaels diagnos ADHD. Vi får följa med på en resa genom poetens liv, till hans 
egen högstadieperiod. Föreställningen handlar om längtan efter att bli 
accepterad och älskad för den man innerst inne är, om rädslorna, ensamheten 

och kampen för att hitta sin plats i världen. Genom Ismaels historia och poesi får 
publiken möjligheten att omfamna sitt eget hjärta, kanske inse att vi alla har 
möjlighet att göra något fantastiskt av våra liv. Ismael Atarias föreställning 
”Bokstavsängeln – Från tönt till poet” är en vild, rolig, varm och självutlämnande 
poesishow/föreläsning. En föreställning som inte lämnar någon oberörd.   

Ismael kan även genomföra poesiworkshop i klassrummen efter showen. 

Pris: 15.000 inkl moms, ev resa och logi tillkommer. Extraföreställning samma 
dag 7.500:- inkl moms. 

Krav på utrusning: Ismael kommer med egen ljudutrustning. Gärna möjlighet 
till mörkläggning och scenbelysning. 

Lokal: Anpassningsbart efter ert behov. 
Kontakt: Anders Brokvist (Ismael Ataria) 070-3008920 

www.ismaelataria.se

Bokstavsängeln spokenword|åk7–gymnasiet
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Samtidigt för länge sedan 
En fysisk föreställning 
om att göra val och ta konsekvenserna,  
om att kompromissa utan att tappa sig själv, 
om att göra upp med föreställningar om vem man är och borde vara, 
om att kunna se sig själv i spegeln, 
om att samtidigt för länge sedan var allt mycket enklare och 
om att samtidigt för länge sedan var det lika svårt. 

Teater Imba har ambitionen att på ett ärligt, enkelt och komplicerat sätt berätta en historia 
rörande relationer, samlevnad och identitet. Med utgångspunkt i gruppens egna unika 
berättarteknik är målsättningen att nå en ny målgrupp i syfte att väcka diskussion och reflektion 
kring dessa ämnen. 

Lärarhandledning finns 
 ___________________________________________________________________________________________________

Målgrupp:
Högstadium och gymnasium. 
Rekommenderad ålder 13-18
år.
Högst antal publik:
80 personer.
Om arrangören önskar ta in ett 
publikantal som överstiger 80 
personer så krävs 
ljudanläggning som kan 
kopplas till standard mixerbord.

Föreställningens längd:
Cirka 60 min.
Av och med:
Lena Ilmarson, Christian 
Svensson och Thomas 
Häggström.
Byggtid och rivtid:
60 min/30 min.
Teknik
Grundljus.
Högtalarsystem med uttag för 
AUX

Spelyta:
Minst bredd 5 m x djup 4 m
höjd 2,5 m.  
Pris: 
12.660kr, ink traktamente. 
Andra föreställningen på
samma spelplats och dag 
kostar 10.000kr. 
Milersättning; 18.50kr/mil samt 
logi.

Ovanstående gäller om ej annan överenskommelse med gruppen gjorts. 

E-post: imba@teaterimba.se
Hemsida: www.teaterimba.se

Föreställningen ingår i Riksteaterns Arrangörsgaranti

Samtidigt för länge sedan 
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Högst antal publik:
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Av och med:
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Svensson och Thomas 
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Högtalarsystem med uttag för 
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Spelyta:
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12.660kr, ink traktamente. 
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logi.

Ovanstående gäller om ej annan överenskommelse med gruppen gjorts. 
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Föreställningen ingår i Riksteaterns Arrangörsgaranti

Samtidigt för länge sedan teater|13–18år
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Otyper (Våren 2020)
Normöverskridande / Ny scenkonst

Befria tingen! Befria
människorna! Fantasin till
makten!

Från RUS 2019:
https://youtu.be/WMja6q0B-LQ

OBS, för åk 1-3, 7-9 år.

I en tid där ungas självbild och syn på världen blir
alltmer styrd av stereotyper vill vi med den
humoristiska och normkreativa föreställningen
Otyper betona fantasins frihet och hylla det kritiska
tänkandet. 

Föreställningen utgår ifrån en mängd arketypiska
och populärkulturella figurer som Darth Vader,
Askungen, Mona Lisa och Donald Trump med syfte
att befria dem från deras hårt sittande tvångströjor.
Vi leker och plockar isär deras kostymer, prylar,
språk och personligheter för att sätta ihop dem i nya
befriande kombinationer. 

Otyper vill ge sin unga publik en ovanlig
teaterupplevelse där det vardagliga får bli
extraordinärt i berättelser bortom det stereotypa. 

Manus: Isak Hjelmskog och Moa Möller 
Regi: Isak Hjelmskog 
Scenografi och kostym: Moa Möller

Isak…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
0 h 50 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 31 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: åk 1–åk 3

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 60, 60

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Isak Hjelmskog Manus, scenografi och 

kostym: Moa Möller 

Koreograf: Julia Kraus Dybeck

Ljuddesign: Elize Arvefjord

Maskdesign: Eva Rizell

Ljusdesign – ej klart

Dramaturg: Ninna Tersman

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Gage skolarrangörer och

medlemmar

8 000 kr (Giltigt: 2019-05-15 till

2019-05-15) Ex. moms 25%

Gage övrig arrangör

10 000 kr (Giltigt: 2019-05-15 till

2019-05-15) Ex. moms 25%

Medlem

8 000 kr (Giltigt: 2020-05-31 till

2020-05-31) Ex. moms 25%

Medverkande

Medverkande:

Mina Azarian

Lilja Fredrikson

Lucas Carlsson

Teknik
Spelyta: 9 x 13 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 2

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Otyper teater|åk1–3
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Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, habibi (Våren 2020)
Teater

En svindlande föreställning om
mobbning, identitet, kultur,
rasism och hopp.

Från RUS 2019:
https://youtu.be/LRNq4FPVsa8

Tänk att träffa sig själv om femton år? Eller sig själv
för femton år sedan? Det osannolika scenariot blir
verklighet för Cynthia när den yngre och den äldre
versionen av henne träffar varandra i en annan
dimension. I ett annat tidsrum försöker de
återberätta historier från uppväxten, men de minns
dem helt olika. Vad stämmer? Vems sanning gäller?
Hur är det att växa upp i ett mellanförskap och
känna sig som en utomjording? Hur upplevs
mobbing och vad krävs för att överleva skolan – och
hur skiljer det sig från vuxenlivets utmaningar och
samhällets osynliga regler? 

Manus och regi: Chantale Hannouch

Chantale Hannouch har en kandidatexamen i
filmregi och manus från Notre Dame University i
Libanon. 
Hon har bland annat arbetat som regiassistent på
Unga Klara, Uppsala Stadsteater, Dramaten och
Riksteatern.
Regisserat två kortfilmer, "April" som deltog i
Cannes Film Festival, Short Film Corner 2015 och
"Mjölbaggar" som vann bästa film på…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
3 Mar 2020 - 15 May 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-03-03

Konstnärligt team: Manus och regi: Chantale Hannouch

Scenografi och kostym: Erika Sjödin

Ljuddesign: Safoura Safavi

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Ordinarie

10 700 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Skolpris

8 600 kr (Giltigt: 2020-05-15 till

2020-05-15) Ex. moms 25%

Medverkande
Angelica Radvolt

Isabella Touma Pettersson

Teknik
Spelyta: 13 x 9 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3,5 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Du har hela livet, Habibi teater|åk7–9

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min (inkl 0 min paus)

Turnéperiod
21 Sep 2020 - 30 Apr 2021

Firma Masker & Magi (Hösten 2020/Våren
2021)
Musikteater

En magisk minimusikal där allt
är på riktigt men också på lek!

En ängslig lillebror, hans kaxiga storasyster och den
teatrala ägarinnan till Firma Masker & Magi. Allt är
på riktigt men allt är också på lek. Teatern är ett
laboratorium med magiska ting, där man utforskar
det djupa. Man lär sig att förstå andra. Och att vara
sig själv. 

Syskonen på väg från skolan tar en ny väg hem, för
tänk om den går till något de aldrig sett förut. De ser
en affär, "Firma Masker & Magi”, och går in. Här
finns fantastiska uppfinningar och konstiga masker.
Ägarinnan till butiken skrämmer barnen, hon är
upprörd över att Doktor Magi har råkat ut för en
olycka, hamnat på sjukhus och hon vill förstås hälsa
på. Kan barnen passa butiken när hon är borta? De
måste bara lova att inte gå in i det hemliga labbet... 

Bakom pjäsen är de hyllade barnboksförfattarna
Lotta Olsson och Ulf Nilsson, regissören Olle
Törnqvist och scenografen Johanna Mårtensson -
teamet bakom succén “Lilla stora livet” (2015) som
nu är tillbaka med en ny gemensam uppsättning!

Allmänt
Åldersgrupp: åk 2–4

Turnéområde: Hela landet 

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 80
Konstnärligt team: Lotta Olsson och 

Ulf Nilsson Dramatiker 

Olle Törnqvist regissör 

Johanna Mårtensson scenograf 

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Gage skolarrangörer och

teaterföreningar:

8 500 kr Ex. moms 25%

Gage övrig arrangör:

10 500 kr Ex. moms 25%

Medverkande

Teknik
Spelyta: 9 x 13 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-02

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min (inkl 0 min paus)

Turnéperiod
21 Sep 2020 - 30 Apr 2021

Firma Masker & Magi (Hösten 2020/Våren
2021)
Musikteater

En magisk minimusikal där allt
är på riktigt men också på lek!

En ängslig lillebror, hans kaxiga storasyster och den
teatrala ägarinnan till Firma Masker & Magi. Allt är
på riktigt men allt är också på lek. Teatern är ett
laboratorium med magiska ting, där man utforskar
det djupa. Man lär sig att förstå andra. Och att vara
sig själv. 

Syskonen på väg från skolan tar en ny väg hem, för
tänk om den går till något de aldrig sett förut. De ser
en affär, "Firma Masker & Magi”, och går in. Här
finns fantastiska uppfinningar och konstiga masker.
Ägarinnan till butiken skrämmer barnen, hon är
upprörd över att Doktor Magi har råkat ut för en
olycka, hamnat på sjukhus och hon vill förstås hälsa
på. Kan barnen passa butiken när hon är borta? De
måste bara lova att inte gå in i det hemliga labbet... 

Bakom pjäsen är de hyllade barnboksförfattarna
Lotta Olsson och Ulf Nilsson, regissören Olle
Törnqvist och scenografen Johanna Mårtensson -
teamet bakom succén “Lilla stora livet” (2015) som
nu är tillbaka med en ny gemensam uppsättning!

Allmänt
Åldersgrupp: åk 2–4

Turnéområde: Hela landet 

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 80
Konstnärligt team: Lotta Olsson och 

Ulf Nilsson Dramatiker 

Olle Törnqvist regissör 

Johanna Mårtensson scenograf 

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Gage skolarrangörer och

teaterföreningar:

8 500 kr Ex. moms 25%

Gage övrig arrangör:

10 500 kr Ex. moms 25%

Medverkande

Teknik
Spelyta: 9 x 13 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-02

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min (inkl 0 min paus)

Turnéperiod
21 Sep 2020 - 30 Apr 2021

Firma Masker & Magi (Hösten 2020/Våren
2021)
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Firma Masker & Magi musikteater|åk2–4



31Sista beställningsdag för RIKSTEATERNS produktioner är 15 november

Dark minds (Hösten 2020)
Ny scenkonst

En fysisk skräckföreställning om
tankens kraft och fake news.

Fyra personer stämmer träff i en gympasal där, 
enligt en urban legend, fyra ungdomar hittats döda 
under oförklarliga omständigheter. De kommer över 
ett antal inspelningar från ungdomarnas sista kväll i 
livet och bestämmer sig för att återskapa kvällen för 
att fylla i luckorna och försöka förstå vad som 
verkligen hände. Ett maktspel påbörjas inom 
gruppen och de försöker kontrollera varandra. 
Så visar det sig att denna urbana legend är en bluff. 
Eller är den? 

Isabel Cruz Liljegren är dramatiker, regissör och 
dramaturg. Hösten 2019 är Isabel aktuell med 
manus till pjäsen NAKNA SOM FOSTER OCH 
GUDAR - Om kärlek, kvinnor och Karin Boye i ett 
samarbete mellan Riksteatern och Folkteatern i 
Göteborg.
Isabel har tidigare skrivit pjäser och musikteaterverk 
för bl. a. Göteborgs stadsteater (ENSAM GALNING), 
Uppsala Stadsteater (ELITEN - esse, non videri), 
Riksteatern (ÅÅÅÅ SNÄLLA FÖLJ MIG…

Producent:
Riksteatern
http://www.riksteatern.se

Kontaktperson: 
Riksteatern kontakt 
forsaljning@riksteatern.se  
08-531 99 100

Föreställningens längd
1 h 0 min (inkl 0 min paus)

Turnéperiod
1 Oct 2020 - 18 Dec 2020

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2

Max publikantal: 100

Premiär: 2020-10-01

Konstnärligt team: Idé/manus/regi: Isabel Cruz LiljegrenIdé/koreografi: Mari

CarrascoScenografi/kostym/ljus: Chrisander BrunMask: Ljuddesign: 

Har offentligt bidrag: Ja

Gage
Medlem

8 500 kr (Giltigt: 2020-12-18 till

2020-12-18) Ex. moms 25%

Ordinarie

11 000 kr (Giltigt: 2020-12-18 till

2020-12-18) Ex. moms 25%

Skolpris

8 500 kr (Giltigt: 2020-12-18 till

2020-12-18) Ex. moms 25%

Medverkande
4 skådespelare/dansare

Teknik
Spelyta: 9 x 13 meter

Takhöjd (m): 4

Elkrav: 1 x 16 A + 1 x 10 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 4

Byggtid / Rivtid (tim): 3 / 1,5

Andra lokalkrav: En person

insatt i lokalteknik behöver finnas

på plats vid bygge och riv

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-10-01

Dark minds teater|åk7–9



DALATEATERN är en stiftelse med länsuppdrag från Region Dalarna
Adress: Tetergatan 1, 791 62 Falun Postadress: Box 1010, 791 10 Falun

Tel: 023-77 76 00, 9–11 vardagar E-post: info@dalateatern.se 

G
R

A
FI

SK
 F

O
R

M
 T

YP
O

G
RF

IT
TI

 T
RY

C
K

 P
RI

N
TE

LI
TE

N
 O

M
SL

A
G

SF
O

TO
 M

A
RT

IN
 S

KO
O

G
  




