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Under hatten (2 – 6 år)
En pianokonsert med dansande dockor
Spelas hösten 2013 & våren 2014
Efter en idé av: Sven Wagelin Challis
Dockor & scenografi: Annika Arnell
Musik: Erik Satie
Rörelseregi: Jeanette Wagelin Challis
Kapellmästare: Leif Hultquist
Dockspelare: Sven Wagelin Challis

“...modigt modernistisk...”

”En dansföreställning med dockor har varit en
önskedröm länge. En annan dröm är att anordna
en pianokonsert för de minsta barnen. Det blev en
kombination!”

SvD

“... förlitar sig helt på att också små barn har sinnen och kapacitet för att möta musikalisk poesi
och impressionistiska bildkompositioner.”
“...subtilt skiftande stämningar, utsökta detaljer
och finurligt allvar.”

Sven Wagelin Challis, konstnärlig ledare/dockspelare

Pianot är navet allt kretsar runt. Ur Erik Saties
musik växer det fram poetiska bilder som ett
drömspel eller kanske kompositörens tankar och
visioner. Under Hatten är en föreställning helt
utan ord där musiken och det visuella får tala.

Tips!
Någon form av sittunderlag till barnen, exempelvis
mattor. Vi föreslår att barnen placeras i halvcirkel runt
spelplatsen så att alla barn kan se golvet.

För alla små från två år

Spelas hösten 2013 & våren 2014

Spelyta: Från 2 x 2 m

Gage: 1:a föreställningen = 8 500 kr

Målgrupp: 2 – 6 år

Takhöjd: 2 m

2:a föreställningen samma dag i samma lokal = 6 500 kr

Föreställningens längd: ca 35 min

Spellokal: Minimum 5 x 10 m

Traktamenten: 350 kr/dag och person

Föreställningar/dag: 2 st

Elkrav: 1 st x 10A till elpiano

Resor: 60 kr/mil

Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 personer

Mörkläggning: Nej, behövs ej

Inom Storstockholm 500 kr/dag

Antal medverkande: 2 personer

Bygg/Rivtid: 1 tim/30 min

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

Bärhjälp: Ej nödvändigt

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

