LJUDBASERAD
FÖRESTÄLLNING
FÖR DE MINSTA

FÖRSKOLA 3-6ÅR TEATERFÖRESTÄLLNING
GYMNASTIKSALAR- OCH SAMLINGSSALAR
MANUS & REGI HEDVIG CLAESSON
SCENOGRAFI & KOSTYMDESIGN LINN HENRIKSSON STRÅÅT
KOMPOSITION & LJUDDESIGN LOVE KJELLSSON
MASK HANNA ELWE
DRAMATURG SOFIA WESTERLUND
MEDVERKANDE BJÖRN JOHANSSON BOKLUND & SASKIA HUSBERG
PEDAGOG LINNEA ERIKSSON
PRODUKTION REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG
”Att gå på gatan utan att hålla i handen.
Klättra i stora träd helt själv.
Och jag är minst så jag kan gömma mig i en låda.”
- Ruben 4 år

Skogen
EN VANDRING GENOM RÄDSLOR, HEMLIGHETER OCH
MYSTISKA LJUDVÄRLDAR
Ett barn går vilse i skogen och möter där en skugga av sig
själv. Tillsammans tar de två sig genom en hinderbana av
roliga, oväntade, musikaliska rädslor i form av ljud! Att vara
liten och ändå känna sig så himla stor. Att fundera på om
älvor äter ljus eller hur mörkerrädslan i magen låter när
den pyser ut. Detta är en berättelse som tar avstamp i den
småländska magiska skogen befolkad av granar och tallar,
mörker och ljus, kvistknak och vindsus.
En historia om att våga utmana sig själv och att övervinna
stora som små hinder.
Med utgångspunkt från barns egna tankar om rädslor och
läskigheter, sammanflätat med ljudvärlden som uppstår,

INFORMATION/KONTAKT
DAVID SCHAGERSTRÖM 0470-70 05 02
david.schagerstrom@regionteatern.se
SPELPERIOD HT22/VT23
HT22 Premiär 29 september. Turné 3/10-7/12
VT23 16/1-12/5
LÄNGD ca 30 minuter
PUBLIK 50 personer vid skolföreställning.
40 personer vid offentlig föreställning.

PRIS INKL ALLT*
Blekinge och Kronobergs län
inkl pedagogiskt arbete 7 100:Utanför regionerna
Ej övernattning 7700:Med övernattning 9600:-

bygger Hedvig Claesson ett musikaliskt äventyr för de minsta.
Hedvig Claesson är regissör och har gjort många föreställningar för barn och unga, bl.a. Drömskt på (Teater
Tre,2021), Kurt och Kio, (Teater Tre, 2019) och Prinsessan
på Ärten (Martin Mutter 2016).
Pedagogik och handledning
Föreställningen kombineras med ett pedagogiskt efterarbete
där eleverna får träffa en av våra pedagoger och vi fördjupar oss i föreställningens tema. Det pedagogiska arbetet
sker ej i direkt anslutning till föreställningen.

FRI GOLVYTA 8 x 6 m
FRI TAKHÖJD 2,7 m
EL Två separat säkrade 10 A jordade uttag
MÖRKLÄGGNING Ja
BÄR-, BYGG- OCH RIVHJÄLP Två vuxna (var av
en med god kännedom om lokalen) ca, 1,5 timme från
byggstart och hela rivtiden, ca, 1 timme.
TILLGÅNG TILL LOKALEN OCH BYGGSTART
2,15 timmar före föreställning.

*moms tillkommer
Med reservation för ev. ändringar!

HÖSTEN 2022/VÅREN 2023
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