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Min nattresa (2,5 – 6 år)
Nyskriven pjäs av Sofia Fredén
Spelas våren 2014

Regi: Sophia Segrell
Dockor & scenografi: Lisa Kjellgren
Musik: Leif Hultqvist
Spelare: Sara Bexell & Malin From

“...dockspelarna Maria Selander och Sara Bexell
är under av barnslig vighet och kroppsspråk med
den fysiska teaterns hela palett.”

Annie vill resa. Hon packar sin väska och reser så
långt hon bara kan. Upp på stolen, bort till fönstret, under sängen och hem igen.
En nattlig resa fylld av lekfulla funderingar.

“….regissören Sophia Segrell tar vara på utrymmet för fantasifull scenisk tolkning…”

Expressen

Jag trodde jag var en pojke. Det sa dom när dom väntade. Det kommer en liten pojke, sa dom.
Det är en liten pojke därinne. Adam.
När jag kom så sa dom att det kom en liten flicka.
Jag blir en liten pojke, sen. När jag blir stor och min
mamma blir liten.

“Leif Hultquists fint varierade och uttrycksfulla
musik …ger färg, dynamik och stämningar, från
bus till poesi.”
SvD
”Det är en fantastisk berättelse, varm och stark”
Hudiksvalls Tidning

För alla små från två år

Spelas våren 2014

Spelyta: Från 5 x 5 m

Gage: 1:a föreställningen = 9 000 kr

Målgrupp: 2,5 – 6 år

Takhöjd: 2,4 m

2:a föreställningen samma dag i samma lokal = 7 000 kr

Föreställningens längd: ca 40 min

Spellokal: Minimum 5 x 10 m

Traktamenten: 350 kr/dag och person

Föreställningar/dag: 2 st

Elkrav: 1 st x 10A

Resor: 60 kr/mil

Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 personer

Mörkläggning: Ja

Inom Storstockholm 500 kr/dag

Antal medverkande: 2 personer

Bygg/Rivtid: 2 tim/1,5 tim

Hotell: 2 st enkelrum (bokas och betalas av arrangören)

Bärhjälp: Nödvändigt

Vi reserverar oss för ev. ändringar
OBS! I flera län finns någon form av subventioner

