För

3-6

år

Efter en bok av Carin och Stina Wirsén
Premiär 8 april 2018

Spelas på Hagateatern tis-lör 3/10-1/11
Tillgänglig på turné 13/8-23/9
samt våren 2019

Leka tre går direkt in i en oundviklig och välbekant konfliktsituation - vem som får vara med i leken och vem som blir
utanför.
Skrot och Rot rimmar. En kan bara vara med om det rimmar.
Snö rimmar inte...
På ett snillrikt sätt utvecklar sig maktspelet och vem som leder
leken förändras fort. Men så med lite fantasi tycks den där
känslan av att vara utanför inte så långt borta...
Äsch, du får väl följa med då, men jag ska sitta i mitten.
Visst kan alla vara med. Ibland. På ett villkor...

FÖRESTÄLLNINGSPRIS
Förest. 1/dag
Förest. 2/dag
OBS!
Hyrbil
Reseersättning

9 600 kr
7 200 kr (-25%)
Gäller i samma lokal!
Tillkommer
75 kr/mil

Vid längre resor tillkommer:
Logi 3 personer
Traktamente 220 kr/dag för 3 pers
Priserna gäller 2018.
FÖRESTÄLLNINGSINFO
Målgrupp 3-6 år
Längd ca 25 min
Spelyta 6 m x 6 m
(inkl. publikplatser)
Publikantal 40 barn
El Vanligt eluttag
Mörkläggning Nej
Bygg-/rivtid 1,5 h/1,5 h

Utbudsblad 7

Foto: Lina Ikse

Föreställningen är framarbetad genom devising av skådespelarna Helena
Gezelius, Sara Klingvall och Eddie Mio Larson tillsammans med regissören
Anders Friberg Sandström. Utifrån en bok av Carin och Stina Wirsén.
Scenografin & kostymen är gjord av Heidi Saikkonen med mask av Linda Bill.
Föreställningsfoto av Lina Ikse.
Producerad av Hanko Zell som även gjort den grafiska designen.
Affischen efter en bild av Stina Wirsén.

Genomförs med stöd av Statens Kulturråd, Göteborgs Stad Kultur
och ABF.
c/o Hagateatern l Södra Allégatan 2 l 413 01 Göteborg

www.hagateatern.se l tamauer@hagateatern.se l 031-19 00 89

Eftersom föreställningen inte
kräver mörkläggning, behöver
liten golvyta och använder ett
vanligt eluttag kan den enkelt
spelas i t.ex. förskolelokaler.
Vid bokningsförfrågan kontakta:

Hanko Zell, producent
hanko@hagateatern.se

031-19 00 89/0702-53 99 04

