VÅREN 2022

2021-04-15

HUR LÅTER ETT
SANDKORN?
ÅK 3-5 I HÖRLURSFÖRESTÄLLNING
GYMNASTIKSAL, MUSIKSAL, AULA ELLER ANDRA
STÖRRE RUM
TEXT, REGI, LJUDDESIGN, DRAMATURGI & LJUSDESIGN
NYXXX (EBBA PETRÉN, GABRIEL WIDING, ELIZE ARVEFJORD, TOVA GERGE,
KERSTIN WEIMERS)
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN SOFIA ROMBERG
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
MASKÖR HANNA ELWE
PEDAGOG LINNEA ERIKSSON
I ROLLEN GABRIELA ANSELMO
PRODUKTION REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG

Hör så tyst det är
EN BRUSANDE BÖLJANDE HÖRLURSFÖRESTÄLLNING

Hur låter sandkorn som faller nära ditt öra? Kan plastprassel
kännas som en brinnande brasa, och kan luften i mina lungor skapa ett ljudande landskap när jag andas?
Välkommen in i en värld där allting låter, och där vi tillsammans med barnen, utforskar vad som hörs och inte hörs och
gemensamt skapar ett levande ljudkonstverk.
Hör hur ljud av sandkorn, vatten och mjuka mattor förvandlas med hjälp av hörlurar, datorer, mikrofoner, effekter och
skapar en ljudföreställning, allt i samarbete med publiken
och där alla är delaktiga.

INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
MAIL: david.schagerstrom@regionteatern.se
SPELPERIOD Våren 2022. 24/1-21/5
LÄNGD Föreställning ca 45 min samt
pedagogiskt arbete som tillval. (Ca 30 min)

Hör så tyst det är är en interaktiv hörlursföreställning skapad
av scenkonstkollektivet Nyxxx, som byggt upp en tekniskt
avancerad ljudvärld och som med barnens hjälp förvandlar
den världen till en gemensam berättelse.
Pedagogik (tillval) och handledning
Direkt i anslutning till föreställningen kan ni välja till ett pedagogiskt arbete. Då får eleverna träffa vår dramapedagog Linnea Eriksson.
I efterarbetet fördjupar vi oss i föreställningens tema –
Ljud och lyssnande.

PRIS INKL ALLT* Blekinge och Kronobergs län
5.500 kr föreställning 1
4.000 kr föreställning 2 samma dag
Ej övernattning utanför regionen
11.300 kr föreställning 1
Med övernattning utanför regionen
14.300 kr föreställning 1
*moms tillkommer

FRI GOLVYTA 9 x 7 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL Elkrav, 2st separat säkrat 10A jordat uttag. Det betyder att ingen annan belastning får ligga på säkringen.
MÖRKLÄGGNING Önskvärd
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, över 18
år och som har god kännedom om lokalen, ca 1 timme
från byggstart och hela rivtiden, ca 1 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
2 timmar innan föreställning samt 1 timme efter sista
föreställning.
Med reservation för ev. ändringar!

