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INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
E-POST david.schagerstrom@regionteatern.se

SPELPERIOD Vecka 11-14, VT22
LÄNGD ca 40 minuter
PUBLIK Max 50 personer

PRIS INKL ALLT* 
Blekinge och Kronobergs län 
fst 1 4900 :-
fst 2 4400 :-
*moms tillkommer 

FRI GOLVYTA 10x7 m inkl publik (ej sten eller 
betonggolv)
FRI TAKHÖJD 3 m
EL 1 st 16A, 3-fas uttag
MÖRKLÄGGNING Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP En vuxen, (med god 
kännedom om lokalen) ca 3 timmar från byggstart och 
hela rivtiden, ca 2 timmar.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART 
4 timmar före föreställning.
Med reservation för ev. ändringar!
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BURKEN

4-5 ÅR
SCEN, IDROTTSHALL, GYMSPASAL ELLER 
LIKNANDE LOKAL

OM TVÅ GODA VÄNNER OCH EN BURK
Burken handlar om två goda vänner, allt är frid och fröjd och 
fågelkvitter tills de en dag hittar en burk. Vem kunde ana att en 
liten burk skulle sätta hela deras vänskap på spel!
Vännerna dansar sig igenom känslor av missunnsamhet,
girighet och självgodhet men också generositet, ödmjukhet och 
gemenskap. Med dans, musik och humor hänger vi med på
ett nervkittlande äventyr för att få reda på…vad är det i burken?

Föreställningen avslutas med att publiken får prova på rö-
relser tillsammans med dansarna

Press:
»Burken bygger på en enkel ide som genomförs med fin
tajming i ett genomkomponerat samspel- dans och musik
med fina nyanser«
Anna Ångström SvD

»Lika härligt som att i tvåsamt skoj leka med en burk, lika
förfärligt när habegäret och maktspråk poppar upp«
Margareta Sörensen Expressen

Om Anna Vnuk
Anna Vnuk har arbetat på Stockholms Stadsteater, Riksteatern,
Backa Teater och Dansens Hus. Hon har regisserat succén 
Grotesco på Scalateatern och koreograferat Möta hösten 
tillsammans? för Stockholms dramatiska högskola. 
För SVT har hon koreograferat God morgon alla barn (2005) 
och julkalendern Superhjältejul (2009). För UR har hon gjort 
koreografi till det pedagogiska barnprogrammet Livet i Bok-
stavslandet. År 2015 tilldelades Anna Vnuk TCOs kulturpris för 
»ett gränslöst, modigt och personligt konstnärskap«.

Pedagogik och handledning
Pedagogiskt arbete med vår danspedagog ingår i priset.

Vårt lärarmaterial skickas ut i god tid till alla som bokat före-
ställningen.

Kontakta Regionteatern för mer information.

KOREOGRAFI ANNA VNUK
MUSIK ORKESTERPOP, MIJA FOLKESSON & DAVID SHUTRICK 
LJUS KALLE SVENSSON
SCENOGRAFI & KOSTYM JENNY KRONBERG
MEDVERKANDE TVÅ DANSARE & EN TEKNIKER
PRODUKTION ZEBRADANS
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