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Vem ska trösta Knyttet ?(3– 9 år)
En musikalisk skuggspelsföreställning efter Tove Janssons vackra bilderbok.

Spelas hösten 2014 & våren 2015

2014

Tove Jansson
100 år!

Regi: Fabrizio Montecchi
Scenografi: Nicoletta Garioni och
Fabrizio Montecchi
Skuggspelsdockor: Nicoletta Garioni efter Tove
Janssons bilder
Musik: Leif Hultqvist
Spelare: Henrik Bäckbro & Sophia Segrell
Ett ensamt och olyckligt Knytt längtar mer än
någonting annat efter att träffa en riktig vän.
Så en dag kommer en flaskpost som ger
Knyttet mod att övervinna sina rädslor - och
finna kärleken!
En finstämd berättelse om vårt behov av vänskap
och tröst som hjälper oss att växa.

“Det är som satt vi inuti ett kaleidoskop där skuggmönstret på väggarna överallt erbjuder skrymslen för
fantasin att haka tag.”
DN

“...ett smååringsspel fyllt av avancerad estetik, finurliga
bildlösningar och poesi.”
DN

“Bild, musik, ord och rörelse samspelar vackert inom
Tove Janssons och skuggspelets ramar. Var och en i
publiken får ta till sig det som fascinerar utifrån sin
egen ålder och smak.”
SvD

“...rörande romantiskt. Man får komma in i den där
bildpoesin - inte bara lyssna och betrakta den.”

För alla små från tre år

Expressen

Spelas hösten 2014 & våren 2015

Spelyta: Från 5 x 5 m

Gage: 1:a föreställningen = 9 000 kr

Målgrupp: 3-9 år

Takhöjd: 2,4 m

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

(grupper om 3-5 år samt 6-9 år)

Spellokal: Minimum 5 x 10 m

Traktamenten: 360 kr/dag och person

Föreställningens längd: ca 40 min

Elkrav: 1 st x 10A

Resor: 60 kr/mil

Föreställningar/dag: 2 st

Mörkläggning: Nödvändigt

Inom Storstockholm 500 kr/dag

Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 personer

Bygg/Rivtid: 2 tim/1 tim

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

Antal medverkande: 2 personer

Bärhjälp: Ja tack!

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

