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FRI TEATERKONST ///
Om en professionell teater inte ägs eller styrs av någon 
utanför teatern, då är den fri. Den bestämmer själv. 
Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i 
Sverige. Vi ska vara en stark röst för de grupper, indivi-
der och konstellationer som utövar fri teaterkonst.

HELA TIDEN ///
Varje månad spelas över ett och ett halvt tusen tea-
terföreställningar i Sverige. Var tredje framförs av en 
fri teater. Teatercentrum ska stärka och synliggöra den 
fria tredjedelen. Det är våra medlemmars behov som 
vägleder oss.

ÖVERALLT ///
Det finns många fria teatrar i alla delar i Sverige och det 
finns många som turnerar i hela landet. Teatercentrum 
organiserar de flesta, det vill säga nära 100 fria teatrar. 
Det ger oss både styrka och bredd.O
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UTBUDET ///
Katalogen inleds med föreställningar tillgängliga för 
turné för en primärt vuxen målgrupp, med röda sid-
kanter. Därefter följer familjeföreställningar med gröna 
sidkanter. 

PRISER ///
Priset som uppges är i de flesta fall enhetspris (gage in-
klusive resa, boende och omkostnader). I vissa fall finns 
finns möjlighet att söka arrangörsstöd vilket innebär att 
det totala priset som uppges kan reduceras. 

BOKNING ///
Om ni är osäkra på vad som skulle passa, eller behö-
ver hjälp att sålla i utbudet står Teatercentrum till ert 
förfogande. För att sedan boka en föreställning tar ni 
direktkontakt med teatern. 

Teatercentrum södra
Lars Dahlquist
0705 - 55 41 86
sodra@teatercentrum.se

Teatercentrum västra
Marcus Lilliecrona
0736 - 84 51 08
vastra@teatercentrum.se

Teatercentrum östra
Anders Lorentzon
0707 - 42 65 60
ostra@teatercentrum.se

www.teatercentrum.se
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www.goteborgsdramatiska.se
info@goteborgsdramatiska.se

031-120202

TURNÉPERIOD:
Vår 2019 - 
Höst 2020

SPELYTA:
5 x 4 x 3,5

SPELTID:
70 min

PRIS:
17 000 kr

Vad lär vi av krigets vittnen?

Svetlana Aleksijevitjs skakande dokumentära 
möten med kvinnor i Röda Armén hade Sveri-
gepremiär på GDT hösten 2017, dramatiserad 
av Malin Lindroth. Nu spelar vi den uppsökan-
de.

Kriget har inget kvinnligt ansikte är en del av 
bokserien Utopins röst som gav Aleksijevitj 
Nobelpriset i litteratur 2015. 

KRIGET HAR INGET KVINNLIG ANSIKTE
GÖTEBORS DRAMATISKA TEATER

www.totalteatern.se
totalteatern@gmail.com

072- 3163511

TURNÉPERIOD:
Höst 2019 - 
Höst 2021

SPELYTA:
6 x 6 x 3,5

SPELTID:
60 min

PRIS:
19 500 kr

AGNES är ett modernt drömspel om Agnes 
von Krusenstjerna, en författare som var långt 
före sin tid när det gällde att skriva om psy-
kisk ohälsa och sexualitet. AGNES berättar om 
utsattheten i att leva med psykisk ohälsa. Agnes 
von Krusenstjerna skrev om de ämnen som än 
idag är tabu, såsom kvinnlig sexualitet, psykisk 
sjukdom och kvinnors möjligheter att välja bort 
barn och man. 

Nykomponerad elektronisk musik,koreografi 
och texter av författaren vävs samman till ett 
vackert och starkt drömspel.

AGNES
TOTALTEATERN
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manteatern.se
sara@manteatern.se

0702- 592737

TURNÉPERIOD:
Höst 2019 &
Höst 2020

SPELYTA:
10 x 9 x 3,5

SPELTID:
40 min

PRIS:
1a: 18 000 kr
2a: 13 500 kr
+ Resa och logi 
utanför Skåne

Vi vet var du bor är en nyskriven elektronisk 
opera som är en fantasi utifrån en verklig 
händelse om en lärare som gick på ett opas-
sande möte, en rektor som hade svårt att veta 
var han skulle sätta foten och studenter som 
försökte göra sin röst hörd. Och allt sjungs.
Vad är yttrandefrihet, egentligen? Innebär 
det just det, att man får säga vad man vill, när 
man vill? Hur ställer sig vårt land till yttran-
defrihet för tillfället, tycker du? Tillåter vi så 
mycket att vi även tillåter sådana som inte 
tillåter särskilt mycket?

VI VET VAR DU BOR
MÅNTEATERN

tagegranit.se
info@tagegranit.se

08-7837728

TURNÉPERIOD:
Vår 2019 - 
Höst 2020

SPELYTA:
4 x 4

SPELTID:
60 min

PRIS:
24 000 kr

De bortglömda hjältarna är en pjäs om de 
hjältar som arbetar dubbla pass för mindre lön, 
tar huvudansvar för hem och barn och ändå nå-
gonstans finner kraft att kämpa för något större. 
De bortglömda hjältarna är en pjäs som tar 
avstamp i den svenska vardagen. I De bortglöm-
da hjältarna möter vi Mia som rusar genom livet 
mellan sina sjuka pappa, arbetet som under-
sköterska och hemmet där hon stångas med 
en trotsig tonåring. När Mias självupptagna 
lillasyster vägrar placera pappa på ett sjukhem 
får Mia nog.

DE BOTRGLÖMDA HJÄLTARNA
TAGE GRANIT
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www.trixter.se
info@trixter.se

031-159055

TURNÉPERIOD:
Vår 2019 - 
Höst 2019

SPELYTA:
6 x 6 x 2,5

SPELTID:
2h inkl paus

PRIS:
20 000 kr

5 stolar och en elgitarr räcker när ledaren 
Vilgot bjuder in oss i cirkeln och drar igång GE-
MENSKAPEN - ett sceniskt samtal, en föreställ-
ning med närhet som grundidé.
En intim föreställning för alla över som är in-
tresserade av livets stora frågor. Trixter klär av 
teatern onödig scenografi, kostym och andra 
fjanterier. Nu är det skådespeleri som gäller… 
eller? 
Vi bjuder på ett existentiellt samtal där publi-
ken landar i samma föreställningsvärld som 
skådespelarna för att samtala om sakernas 
tillstånd och ställa de viktiga frågorna.

GEMENSKAPEN
TEATER TRIXTER

www.masthuggsteatern.se
samuel@masthuggsteatern.se

031-121231

TURNÉPERIOD:
Vår 2019 - 
Höst 2020

SPELYTA:
6 x 4 x 2,5

SPELTID:
60 min

PRIS:
1a: 14 000 kr
2a: 7 700 kr

“Vissa familjer är mer Italien än andra. Det är bara det jag menar.
Och det är inget konstigt med det, vissa är Italien och vissa är…
något annat land, någon annan plats.
Ni är mer en tältfamilj, är det inte så?”

Har du överdrivit lite någon gång? Bara bättrat på lite, för vardagen 
är ju så vardaglig liksom. Mer tältsemester än Italien. Och vem vill 
vara det när alla andra är så perfekta? En mörk komedi om lögner, 
bluffar och önskan att verka lite mer Italien.

VAD VI LJUGER OM NÄR VI LJUGER OM ITALIEN
MASTHUGGSTEATERN
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www.dotterbolaget.se
kbergstrand@gmail.com

070-949 13 50

TURNÉPERIOD:
2019

SPELYTA:
8 x 8 x 4

SPELTID:
60 min

PRIS:
18 000 kr

Går det att till fullo förstå att man ska dö? Och 
om man gör det blir man då mer levande? Går 
det att förhandla med och förhala döden? Är 
vi lika inför döden, är den rättvis? Är det bra 
att förbereda sig, se till så man inget ångrar, 
inte lämnar något ogenomtänkt eller oförlåtet 
efter sig?  
Världens sista föreställning är ett clownens 
memento mori, ett undersökande av döden 
och dess villkor. Clownen söker svar tillsam-
mans med publiken, på väg mot det ound-
vikliga slutet, det är trots allt “Världens sista 
föreställning”.

VÄRLDENS SISTA FÖRESTÄLLNING
DOTTERBOLAGET

www.bigwind.se
matilda@bigwind.se

031-722 50 16

TURNÉPERIOD:
2019-2020

SPELYTA:
5 x 4

SPELTID:
60 min 

PRIS:
1a: 15 500 kr
2a: 7 000 kr

En duell mellan flygel och svart klänning.
Hela duellen utgår från Ludwig van Beethovens berömda pianoso-
nat nr 17 i D-moll dvs Spöksonaten. Sonaten ger Sara och Bronja 
möjlighet att vända ut och in på både sig själva och musiken.

Beethoven själv var en uppskattad knäppskalle under sin levnad 
och tilläts bete sig lite hur som helst tack vare sin fantastiska musik, 
sin ”genialitet”. Mitt i brytpunkten mellan genialitet och knäppskal-
lighet placerar Bronja och Sara sin mycket personliga föreställning 
Black Ghost. Helt i Beethovens anda!

BLACK GHOST
BIG WIND
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En text av Franz Kafka bearbetad och framförd av Staffan Nattsén
 
Vad är en människa?
 
I denna monolog, som liknar ett slags vittnesbörd, berättas om 
ett märkligt livsöde och om ett beslut om förvandling. Redogörel-
se är en fascinerande berättelse omfrihet och ofrihet och om att 
anpassa sig för att överleva i en grym värld.

TURNÉPERIOD:
2019

SPELYTA:
4 x 4

SPELTID:
35 min

PRIS:
11 000 kr

enteater.se@gmail.com
070-6227298

Tre sammanflätade monologer med svart 
humor. 
Vera 80 sätter saken på sin spets. Frisk både fy-
siskt och psykiskt tar hon flygcertifikat med må-
let att landa planet i havet, när solnedgången 
är som vackrast. Kaos uppstår när flygturen inte 
går som planerat. Dottern Veronica tvingas ta 
hand om de praktiska konsekvenserna samtidigt 
som hon måste förhålla sig till den anhörigskuld 
som traditionen lägger på henne.  Själavårdaren 
Bella levererar automatiska klyschor som hon 
inte längre tror på. Kan hennes roll som lyssnare 
ändå erbjuda Veronica tröst?

TURNÉPERIOD:
2019

SPELYTA:
8 x 8

SPELTID:
55 min 
inkl. kaffe

PRIS:
11 000 kr

FLYGA HÖGT
TEATER UNO / ENTEATER

enteater.se@gmail.com
070-1731853

REDOGÖRELSE
TEATER UNO / ENTEATER
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En totalupplevelse med teater, mat & dryck 
Vi bjuder nu in till en gemensam fest i det klassiska relationsdra-
mat av August Strindberg. Tre skådespelare, en rumsdesigner och 
en kock intar tillsammans med er i publiken festlokalen, där vi 
skapar Alice och Edgars silverbröllops-fest.
 
Dödsdansen 3.0 är en omslutande föreställning där fiktion och 
verklighet suddas ut. Föreställningen utspelar sig i modern tid och 
publiken möter denna klassiker som samvävda tidshopp genom 
kvällen. Vi får möta deras äktenskaps vedermödor och prövning-
ar, rädslor och förhoppningar under kvällens gång.

TURNÉPERIOD:
Höst 2019 - 
Vår 2020

SPELYTA:
Ej Scen. Festlo-
kal på dess golv-
yta tillsammans 
med publiken.

SPELTID:
150 min

PRIS:
26 500 kr

www.teaterinsite.se
kontakt@teaterinsite.se

040-975886 / 0709-508599

En virtuos gitarrist med världsrenommé bjuder 
oss på sina mest älskade gitarrstycken. Han 
berättar dråpliga historier ur sitt musikerliv och 
från sina turnéer i Europa. Och om sin stora kär-
lek till gitarren och till sin barndoms idol Andrés 
Segovia.  
Ett musikaliskt och humoristiskt kåseri om och 
med gitarristen Bengt Magnusson. En föreställ-
ning med oändligt vacker gitarrmusik, där det 
spanska temperamentet möter det svenska 
vemodet.

Kan erbjuda workshop eller masterclass i gitarr

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
3 x 3 x 2,5

SPELTID:
90 min inkl paus
60 min ex paus

PRIS:
10 000 kr

SEGOVIA, GITARREN OCH JAG
TEATER MARANG

scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/1634
bengt.guitar@bredband.net

0707-881992

DÖDSDANSEN 3.0
TEATER INSITE
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En melankomisk teaterföreställning där Gloria vaknar upp på tea-
tern efter sin egen stora avskedsfest. Alla har gått hem och glömt 
kvar henne på teatern. Samtidigt som hon nyktrar till får hon ett 
annorlunda perspektiv på sitt liv i teaterns tjänst och ser allt i ett 
nytt befriande ljus. Sofokles, Euripides, Shakespeare, Stridsberg, 
Tjechov och flera andra dramatiker hjälper henne genom natten 
till en helt ny morgon. 

Efter föreställningen blir det paus tillsammans med Boel Marie 
Larsson och möjlighet att tala om de teater i allmänhet och skå-
despelarliv och dramatiken i synnerhet.

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020
 
SPELYTA:
5 x 5 x 3

SPELTID:
60 min

PRIS:
10 000 kr

www.thalesteater.nu
boel.marie@thalesteater.nu

0708-290641

Ett dokumentärt, interaktivt och existentiellt 
scenkonstverk som utforskar klimathot, föräld-
raskap och en mänsklighet i kris. 
Vi blandar berättelser om våra egna livsval och 
ambivalens, med berättelsen och frågorna om 
den stora gemensamma utmaningen – klimat-
krisen.Konstnärligt gestaltas detta genom en 
blandning av dans, skådespel, projektioner, 
realtidsdata, musik, ljud, ljus och koreografi där 
aktörerna presenterar sig själva i rummet, och 
ibland är i roll. Föreställningen blandar allvaret 
med humorn, leken med krisen, introspektio-
nen med interaktion med publiken.

TURNÉPERIOD:
2019

SPELYTA:
10 x 10 x 3

SPELTID:
60 min

PRIS:
1a: 18 000 kr
2a: 10 000 kr

JAG VILL SE STJÄRNORNA
TEATER EKSEM

www.teatereksem.se
info@teatereksem.se

0761-667887

SPEGELNATTEN - FRITT EFTER TJECHOV
THALES TEATER
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Av skaparna till succéföreställningen ANKOMSTEN

Christian Arin • Martyna Lisowska • Sam Rigi • Elvira Roos
Regi Thaddeus Phillips

Med stöd av Statens Kulturråd, Region Jönköpings län och Kultur- och Fritid Jönköpings kommun.

Från skaparna av den kritikerrosade uppsättningen av Shaun Tan’s 
Ankomsten kommer nu ett nytt fantasieggande verk som sömlöst 
väver in klassiska filmscener med den nya historiens röda tråd 
och tar sin publik från den ena exotiska platsen till den andra.
Efter att en mystisk ny granne knackat på hennes dörr, börjar en 
ensam kvinnas jakt med tiden för att rädda världen. Hon slungas 
ut på en oväntad resa fylld av händelser, platser och karaktärer 
som verkar tagna ur de gamla Orson Welles och Alfred Hitchcock 
filmer hon maniskt plöjer igenom i sin ensamma vardag.

TURNÉPERIOD:
Vår 2019 - 
Vår 2020

SPELYTA:
9 x 6 x 4

SPELTID:
60 min

PRIS:
36 500 kr

www.teateri.se
producent@teateri.se

 0709-671119

MIDNATTSTÅGET TILL MARRAKECH
TEATERI

En småplats-föreställning med utrymme för paus. 

Föreställningen som får dig att skratta och bli allmänbildad på en 
och samma gång. Du får veta vem som bör få fri öl på Bornholm, 
vad en skogshäst är för något och varifrån snapphanarna fått sitt 
grundmurade svenskhat. Hur är det med din egen identitet? Var 
kommer vi från egentligen? Finns det ”äkta” folkdräkter? 
Dessutom får du teaterövningar med dig hem att öva på för ditt 
eget välbefinnande... och hur var det nu med skådespelarens 
identitet? Finns den överhuvudtaget? Skådespelaren Boel Marie 
Larsson rotar i DNA-spiralen och hittar hela släkten!

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
5 x 4 x 3

SPELTID:
90 min inkl paus
70 min ex paus

PRIS:
9 000 kr

STAND UP HISTORY
THALES TEATER

www.thalesteater.nu
boel.marie@thalesteater.nu

0708-290641
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ABaserad på ALMA-belönade Shaun Tans bild-

roman i regi av amerikanske scenkonstnären 
Thaddeus Phillips.
Efter en kylslagen båtfärd kliver en man ut i en 
främmande stad. Ensam i en värld där språket 
är obegripligt och de sociala koderna svårtol-
kade. Allt han äger är resväskan i handen och 
fotografiet i kavajfickan, ett kort på familjen 
han tvingats lämna. Trevande börjar mannen 
ta sig fram i den nya miljön. Sakta lär han sig 
kommunicera, hittar ett jobb och får vänner 
men drömmen att återvända hem till familjen 
växer sig allt starkare.

TURNÉPERIOD:
Vår 2020

SPELYTA:
8 x 7 x 4

SPELTID:
75 min

PRIS:
36 500 kr

www.teateri.se
producent@teateri.se

 0709-671119

Tre kollegor väntar på sin chef. En kommer få 
sparken till följd av nedskärningar. Två av dem 
gaddar ihop sig för att få den tredje ur balans. 
Under 55 minuter får vi följa ett rafflande spel 
som tar en oväntad vändning.

Oavsett ålder känner vi igen situationen från 
olika håll som offer eller förövare. Var kommer 
denna drivkraft ifrån? Framgång och lycka för 
vem och till vilket pris? På ett rappt, komiskt och 
tankeväckande sätt visar Bull att skillnaden mel-
lan beteendet i ett vinstmaximerande arbetsliv 
och skolgårdens mobbning är hårfin.

TURNÉPERIOD:
Vår 2019 - 
Vår 2020

SPELYTA:
3 x 3 x 3

SPELTID:
55 min

PRIS:
29 800 kr

BULL
TEATERI

www.teateri.se
producent@teateri.se

 0709-671119

ANKOMSTEN
TEATERI
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intervjuer, forskning och biografiska berättel-
ser från Västra Götaland. CAMILLA FÖRSVANN 
handlar om tre kvinnor som lever i prostitu-
tion i skuggan av de män som har tagit makten 
över deras liv. När en av dem plötsligt försvin-
ner tvingas de båda andra att konfrontera sina 
liv och tanken på att försöka ta sig därifrån. 

CAMILLA FÖRSVANN är en varm och vacker 
berättelse om försöken att överleva i en värld 
av kvinnlig underordning och den patriarkala 
fantasin om den lyckliga horan. 

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
6 x 4

SPELTID:
75 min

PRIS:
25 000 kr

www.adasmusikaliskateater.se
adasmusikaliskateater@gmail.com

031-821626

CAMILLA FÖRSVANN
ADAS MUSIKALISKA TEATER

Jacques Brel, Edith Piaf, Charles Aznavour, 
Gilbert Becaud.  Oändlig är listan på gyllene 
strupar. La Mer, Glöm ej bort det finns rosor, 
Amsterdam, Ne me quitte pas. Grandios är lis-
tan på oförglömliga melodier.  Två skådespelare 
som sjunger och tolkar med ett franskt anslag. 
Intensivt på svenska! 
 
”Fransk kärlek rostar aldrig” genomförs i sam-
arbete mellan Big Wind och ADAS musikaliska 
teater – båda grupperna med bas på Konstepi-
demin i Göteborg.

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
3 x 3

SPELTID:
90 min inkl paus

PRIS:
15 000 kr (VGR 
och Halland)
18 000 kr 
(övriga södra 
Sverige)

FRANSK KÄRLEK ROSTAR ALDRIG
ADAS MUSIKALISKA TEATER

www.adasmusikaliskateater.se / www.bigwind.se
adasmusikaliskateater@gmail.com

031-821626
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AMusikteater Unnas föreställning Maria Johans-

dotter är en berättelse om passion, svek och 
dödlig vänskap. Vi får följa nyckelharpspelaren 
Maria som lever sitt liv som Magnus Johanssson 
i Karl XII:s Sverige.
 
Magnus förälskar sig i Anna Andersdotter och 
de planerar att gifta sig. Men hotet om att 
Magnus biologiska kön ska avslöjas växer sig allt 
starkare och när prästen får reda på sanningen 
gillrar han en diabolisk fälla. 

TURNÉPERIOD:
2019-2020

SPELYTA:
4 x 4 x 2,5

SPELTID:
55 min

PRIS:
19 200 kr

MARIA JOHANSDOTTER 
MUSIKTEATER UNNA

www.musikteaterunna.se
anna@musikteaterunna.se

070-7526445

Den 17 november 1844 sker ett mirakel. En 
förlamad 12-årig flicka i Fröderyd reser sig ur 
sjuksängen och påbörjar en dramatisk livsresa 
genom tragedier, sjukdom, kärlek och död, 
men också med en enastående karriär som 
poet. Folkmusikduon Anda - Anders Peev och 
Mattias Ristholm - har tillsammans med musi-
kern och skådespelaren Susanne Lind skapat 
en berättarföreställning om Lina Sandells liv 
och tankevärld sammanvävt med hennes 
älskade psalmer.

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
3 x 3 x 2,5

SPELTID:
90 min, ej paus

PRIS:
22 000 kr

www.musikteaterunna.se
anna@musikteaterunna.se

070-7526445

ETT ÖGONBLICK I SÄNDER
MUSIKTEATER UNNA
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AÄr du redo för tjugotalet? I skuggan av Frihets-

gudinnan ligger Swing Street - en tummelplats 
för hepcats och swingpjattar som alla förförts av 
den nya modäärna jazzmusiken. Under en unik 
kväll får DU vara publik under livesändningen 
av den legendariska radioshowen ”The Vintage 
Variety Hour”, under ledning av radarparet Jazzy 
Jerry och Sassy Sally. 

Förra tjugotalets snackisar blandas med dan-
sande på borden, spännande gäster, dekadent 
blues och inte minst sprudlande het 20-talsjazz, 
live! 

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
6 x 4 x 2

SPELTID:
60 min

PRIS:
25 000 kr

THE VINTAGE VARIETY HOUR
TEATER TRASSEL

www.swingstreetorchestra.se / www.teatertrassel.se
teatertrassel@gmail.com

0733-305890

Häxorna berättar om en familjs sönderfall 
under häxprocesserna och om en ensam flicka 
som utmanade prästernas maktfullkomlighet. 
Den åldrige kaplanen överraskas av en kvinna 
som tvingar ut honom i sommarnatten. Sigrid 
Jonsdotter har återvänt, för att hämnas sin 
syster och sin mor.
 
Vi undersöker en del av vår historia då mass-
hysteri och kvinnohat hade en förödande 
inverkan i människors liv - 300 år före hatblog-
gar och nättroll. På scenen: berättaren Johan 
Theodorsson och lutspelaren Anders Peev.

TURNÉPERIOD:
2019 - 2020

SPELYTA:
4 x 4 x 2,5

SPELTID:
55 min

PRIS:
19 200 kr

www.musikteaterunna.se
anna@musikteaterunna.se

070-7526445

HÄXORNA - EN FLICKAS HÄMND
MUSIKTEATER UNNA



FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR ///
Teatercentrums medlemmar producerar även många 
föreställningar för barn och unga. På kommande sidor 
finner du flera av dem. 

PRIS ///
Priset som uppges är i de flesta fall enhetspris, men 
eftersom det finns möjlighet att söka arrangörsstöd så 
kan det totala priset reduceras. 

ARRANGÖRSSTÖD OCH SUBVENTIONER ///
I Västra Götalandsregionen kan en arrangör få eko
nomisk stöd när den bokar förställningar för barn och 
unga. Stödet uppgår till halva gaget samt alla om-
kostnader för resa och boende. Mer information finns 
på Kultur i Väst, eller ta kontakt med din kommunala 
kultursamordnare. 

En liknande subvention finns även i Region Skåne och 
administreras av Riksteatern Skåne. Läs mer på deras 
hemsida. 

www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast
skane.riksteatern.se/scenkonstsubventioner
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www.mittiprickteatern.se
anna@mittiprickteatern.se

08-153312

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: 1a: 17 000kr, 2a: 6 000kr

Färgsprakande föreställning full av musik och 
sång och en hel rad av de mest konstiga djur 
du träffat på!

Jättemyrsloken misstänker att han är det 
konstigaste djuret i världen. Men för att vara 
säker på sin sak så anordnar Myrsloken en 
tävling där alla djur som vill själva får anmäla 
sig och berätta varför just de är konstigast. 

KONSTIGA DJUR
MITTIPRICKTEATERN

www.mittiprickteatern.se
anna@mittiprickteatern.se

08-153312

TURNÉPERIOD: Höst 2019
SPELTID: 50 min

PRIS: 1a: 17 700 kr, 2a: 9 000 kr
EXTRA: Workshop

I en låda lever tre bortglömda 
leksaker. Tre före detta favoriter i 
ett fängelse av papp. Här får bara 
den starkaste bestämma och 
starkast är den som förtränger 
sina känslor. Den som anpassar 
sig blir ett redskap. Och den som 
minns och längtar blir ett hot. 
Men när ännu en bortglömd 
kamrat landar i lådan, ändras allt. 

ROBOTDIKTATORN
MITTIPRICKTEATERN 7-11 år

3-6 år

www.bigwind.se
matilda@bigwind.se

031-722 50 16

TURNÉPERIOD: 2019-2021
SPELTID: 30 min

PRIS: 1a: 36 350 kr, 2a: 1 000 kr
EXTRA: Gemensam dans, mingel

En danshappening och Pop– up föreställning 
för offentliga miljöer.

Vad vore julen utan sina viktigaste
dansartister: Fru Julstjärna, Fröken Hyacint,
MC Amaryllis, DJ Mossa och Tant Äpple?
Med personlig elegans och en aldrig sinande
energi utgör de årets absolut bästa julgrupp! 

www.4e.se 
annehellandsjoe@gmail.com 

0704-935937

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 90 min

PRIS: 1a: 9 500 kr, 2a: 8 500 kr
EXTRA: Efterföljande samtal 

En existentiell komedi om längtan efter dra-
matik i tillvaron, riktning i livet och modet att 
vara ärlig om sin musiksmak. Vi träffar Berit, 
som i tjugo år dragit största lasset i stadens 
frivilligverksamhet och känner att det är nog 
nu. Marco, som vill bli något mer än killen 
som blev kvar och jobbade på café men inte 
vet hur. Sonja som spelar i ett black metal-
band men inte känner sig tillräckligt ond. 

JULGRUPPEN
BIG WIND

LIVSRUS
4:E TEATERN

13-15 år

Copyright © Jaime Hernandez. 
Courtesy of Fantagraphics Books
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TURNÉPERIOD: 2020
SPELYTA: 7 x 7 x 2,7

SPELTID: 70 min
PRIS: 1a: 20 500 kr, 2a: 10 000 kr

SNÖVIT
BIG WIND

www.bigwind.se
matilda@bigwind.se

031-722 50 16

En tidsenlig och glad färd med dansakro-
batiska blommor från Big Winds rabatter. 
Tillsammans med DJ Klorofyll och 
Super Kirschkål intar de dekorativa och egois-
tiska blommorna spelplanen. En vacker och 
anarkistisk samling plantor på fräck framfart i 
parker och på scener. En musikalisk blomsta-
fett som tycks vägra stanna på en plats. 

Här får vi inte bara möta Snövit, 
Prinsen och Styvmorsan. Per-
songalleriet är utökat med den 
frodiga Tant Svea, allt-i-allon 
Kluck, en rockig fé och de där 
sju som inte trivdes i stan utan 
bosatte sig i skogen och kallar sig 
Sköna Sjuan. Alla de vill också va 
med. Visst älskar vi Snövit och 
visst hatar vi en riktig skurk. 
Ett musikaliskt glädjepiller!

BLOMMORNAS VALS
BIG WIND

www.bigwind.se
matilda@bigwind.se

031-722 50 16

TURNÉPERIOD: 2019-2021
SPELTID: 30 min

PRIS: 1a: 36 350 kr, 2a: 1 000 kr
EXTRA: Gemensam dans, mingel

6-10 år

www.figurteaterkompaniet.se
figurteater@telia.com

0702-785168

TURNÉPERIOD: Höst 2019
SPELYTA: 4 x 4 x 2,3

SPELTID: 30 min
PRIS: 1a: 12 000 kr, 2a: 6 000 kr
EXTRA: Samtal och sångstund

På Babyzoo jobbar Klok och Blad men ingen 
vet vad det är i det stora ägget eller vem som 
är äggets mamma och pappa. En dockteater 
med sång och musik. Föreställningen spelas 
även utomhus på sommaren.

ÄGGY
FIGURTEATERKOMPANIET

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 1a: 8 500 kr, 2a: 8 000 kr
+ Resa och logi utanför Skåne

EXTRA: Workshop i mim

En äldre dam tar sin tid, i en omständlig, 
komisk och poetisk anda.Vardagens bestyr 
med glasögonen, käppen, posten, tidningen, 
kaffet och minnena. Och skärpan i sinnet! 
Så dyker Marit från hemtjänsten upp, och 
vänder upp och ned på Violas värld. 

I denna föreställning får barnen göra bekant-
skap med ålderdomen. 

www.expressteatern.nu
kontor@expressteatern.nu

040-12 41 11

KÄRA NÅN!
EXPRESSTEATERN5-7 år

2-7 år
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www.friteatern.se
p.friteatern@gmail.com

0705-433143

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 135 min inkl. paus

PRIS: 20 000 kr
EXTRA: Teaterjuntan Våga fråga allt 

om teater

LIVETS MENING
FRITEATERN

I en liten by, en karg utpost långt från all-
farvägarna lever bl.a. Gunnar som gillar att 
cykla, Rosmarie som vill vara med där det 
händer och Kurre som bor kvar på hemgår-
den när hans syster Burre plötsligt dyker upp 
från en annan plats i världen. Vi möter också 
två grånade skådespelare som åker längs 
smala vägar och stannar till då och då för att 
spela föreställningen Livets mening. 

fr 12 år

www.figurteaterkompaniet.se
figurteater@telia.com

0702-785168

TURNÉPERIOD: Höst 2018
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 13 000 kr, 2a: 6 000 kr
EXTRA: Samtal

Stig älskar morfar, morfar älskar Stig. Och så 
kommer det alltid att vara. En berättelse om 
vänskapen mellan en pojke och hans morfar.

MORFARS MAGISKA Ö
FIGURTEATERKOMPANIET 5-8 år

www.goteborgsdramatiska.se
iinfo@goteborgsdramatiska.se

031-120202

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 90 min + 30 min samtal

PRIS: 28 000 kr
EXTRA: Introseminarie, workshop

Bakom nätväggarna i ett källarförråd möts 
fyra ungdomar för att diskutera det sexuella 
övergrepp de gemensamt begått mot en 
klasskamrat. Vem har gjort vad och vem 
ska bära skulden? Och vad ska de säga till 
polisen?

I alla föreställningar ingår ett efterföljande 
publiksamtal.

KENTAUR
GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER13-18 år

www.geigerfischer.com            
geigerfischer@icloud.com

073-6588303

TURNÉPERIOD: Höst 2018 - vår 2019
SPELTID: 40 min
PRIS: 18 500 kr

EXTRA: En interaktiv mini-utställning

Det stora sopäventyret är en riktigt svängig 
familjmusikal om att tillsammans ta hand om 
vår planet. Lär dig Återvinnings-sången och 
dansa dig igenom besöket på återvinnings-
centralen. 
En återvinningssaga som börjar när vänner-
na Pricksan, Labbe och Mulla ger sig ut på 
camping men möts av allt annat än en vacker 
naturupplevelse.

DET STOR SOPÄVENTYRET
GEIGER FISCHER PRODUCTIONS3-9 år
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HEMULEN SOM ÄLSKADE TYSTNAD
MASTHUGGSTEATERN

CARL VON LINNÉ - EN BLOMMANDE BERÄTTELSE
FABULA STORYTELLING

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: Kontakta för prisförslag
EXTRA: Workshop för pedagoger

Vad gör man när storebrorsans tänder 
lossnar med lätthet, och ens egna sitter fast 
som berget? Orättvist, eller finns det kanske 
rentav fördelar med att ha sina tänder kvar? 
Och kanske viktigast av allt ... finns tandfen 
på riktigt? 
Tappa tand! är en föreställning med hög 
igenkänningsfaktor, en riktig skrattfest för alla 
åldrar. 

TAPPA TAND!
MOLIÈREENSEMBLEN

www.moliereensemblen.com
producent@moliereensemblen.com

070-790 89 47

www.moliereensemblen.com
producent@moliereensemblen.com

070-790 89 47

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: Kontakta för prisförslag
EXTRA: Workshop för pedagoger

Att äta själv kan vara svårt i början, 
tycker Lisa. Speciellt när köttbul-
larna rullar iväg och spagettin bok-
stavligen slingrar sig. När mjölken 
inte vill vara kvar i mjölkglaset. 
Och för att inte tala om besticken 
som har helt andra planer än att 
hjälpa till att få maten in i munnen. 
Middagen eskalerar i rena cirkusen 
men till slut lyckas Lisa domptera 
den ostyriga maten.

ÄTA SJÄLV!
MOLIÈREENSEMBLEN2-6 år

4-6 år

www.storytelling.se
annesofia.ojala@storytelling.se

08-344133

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 9 500 kr
EXTRA: Berättarträning/workshop

Han blev blomsterkungen med hela världen 
och la grunden för ekologin. Men han var 
också en fattigläkare, en bitter arbetsnarko-
man med egen hämndbok och en omstridd 
professor med apor i trädgården. Hör berät-
telsen om Carl von Linné.

www.masthuggsteatern.se
mail@masthuggsteatern.se

031-121231

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 14 000 kr, 2a: 7 700 kr

Hemulen har hela sitt liv arbetat 
på släktens tivoli, dagarna i ända 
omgiven av folk och ljud. Men 
egentligen längtar han efter den 
stora underbara tysta ensam-
heten. 
Efter Tove Janssons novell ur 
Det osynliga barnet. Produced 
by special arrangement with 
Agency North Ltd and Moomin 
Characters Ltd.

fr 10 år

4-8 år
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www.pelikanteatern.se
info@pelikanteatern.se

0768-283078

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 20 min

PRIS: 1a: 8 000 kr, 2a: 6 000 kr
+ resa och logi

Om allt magiskt som händer när vi är i nuet. 
Två filurer väntar på att livet ska börja. Eller 
har det redan börjat? Är det det som händer 
nu? Här? Och där? 

Lilla livet här och där är en musikalisk, poe-
tisk och rolig föreställning. En lek där en sörja 
kan bli ett spa och några väskor ett främman-
de vidunder. 

LILLA LIVET HÄR OCH DÄR
PELIKANEATERN 0-3 år

www.manteatern.se
sara@manteatern.se

0702-592737

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 1a: 12 000kr, 2a: 9 000kr.
+ Resa och logi utanför Skåne

Baserad på Stina Wirséns VEM? 
böcker. Möt Nalle, Katt, Kanin 
och Nallegrisen i deras knasigt 
underbara men fullt normala 
tillvaro, där de stökar och bökar 
runt bland enkla men svåra 
vardagligt trassliga situationer. 
Ett rörande och humoristiskt re-
lationsdrama för de ganska små 
men också någorlunda stora.

VEM?
MÅNEATERN 3-6 år

www.pygmeteatern.se
info@pygmeteatern.se

076-258 62 67 / 08-31 03 21

TURNÉPERIOD: Höst 2018 - Vår 2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 13 000 kr, 2a: 7 500 kr
EXTRA: Tematisk workshop

En familjeföreställning fritt efter Pernilla 
Stalfelts populära Dödboken. Perfekt för 
generationsblandad publik.
Med David Mjönes som lyhörd guide lotsas 
publiken med humor och värme genom stora 
som små frågor runt faktumet att allt som le-
ver också någon gång måste dö. Vart händer 
när man när man dött? Blir man en stjärna? 
Ett spöke? Eller en fågel? Kan man bli en älg? 

HAR DU HÖRT ATT ROSIE HAR BITIT I GRÄSET?
PYGMÉTEATERN

www.pygmeteatern.se
info@pygmeteatern.se

076-258 62 67 / 08-31 03 21

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 14 500 kr, 2a: 8 000 kr
EXTRA: Workshop i skuggspelsteater

Möt hönsen Lilly, Fatemeh och 
Rupert. De är kloka, fåniga, lite 
hispiga - precis som vi. 

En ordsprakande, musikalisk 
och rolig föreställning om ägg, 
relationer och vad som månne är 
meningen med livet!

HÅRDKOKTA FAKTA OM ÄGG
PYGMÉTEATERNfr 5 år

fr 4 år
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www.staffansteater.se
staffan@sbteater.se

0703-976585

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 40 min + workshop

PRIS: 8 500kr, 9 500 kr utanför Skåne
EXTRA: Dockworkshop (ingår i priset)

Tre muntra sommarhistorier! Här får någon 
långa öron, andra längre näsor! 
Här får knölar ris och knoppar ros! 
Friluftsföreställning med dockworkshop. Ges 
även inomhus vintertid. 
Spelas med Trädockor som inspirerar till 
dockslöjd. Efter föreställningen får publi-
ken tillverka egna dockor av naturmaterial 
tillsammans med oss. 

TRE PÅ ETT STRÅ
STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER fr 3 år

www.staffansteater.se
staffan@sbteater.se

0703-976585

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 45 min

PRIS: 9 000 kr, 10 000 kr utanför Skåne
EXTRA: Efterföljande samtal

Visuell - Fysisk – Interaktiv - Internationell - 
Samproduktion. 
  
Vi har inspirerats av tankarna i filosofen 
Johan Huizingas bok HOMO LUDENS, tankar 
om hur leken formade oss människor till 
kulturella varelser, och om att leken är en 
förutsättning för förmänskligande och fredlig 
samvaro. 

HOMO LUDENS - DEN LEKANDE MÄNNISKAN
STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER fr 8 år

DUNDERPOJKEN
TEATER TRASSELfr 5 år

www.teatertrassel.se
teatertrassel@gmail.com

0730-225812

DUNDERPOJKEN

WWW.TEATERTRASSEL.SE

om stortroll och

- en musikalisk saga

andra naturkatastrofer

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 40 min
PRIS: 15 000 kr 

EXTRA: Samverkar gärna med lokala aktörer

En klimatmusikal om stortroll och andra na-
turkatastrofer. Jerry är oroad och ledsen över 
det han sett på tv om hur miljön förstörs. 
För att få honom på andra tankar börjar Lina 
berätta sagan om lille Vill Vallareman. Till-
sammans gestaltar de sagan om hur en liten 
trollpojk, med sin vishet och godhet, räddar 
trollriket från de naturkatastrofer som följer i 
de maktgalna stortrollens spår.

www.staffansteater.se
staffan@sbteater.se

0703-976585

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 40 min

PRIS: 8 500kr, 9 500 kr utanför Skåne
EXTRA: Workshop med pappersanimering 

(ingår i priset)

Med enkla trädockor och muntra klang-
er spelas historien om hur en säll bonde 
plötsligt får etthundra hungriga barn och 
blir tvungen att bruka all sin list och slughet 
mot vilda väsen bland branta berg och djupa 
skogar! 
 
En humoristisk och musikalisk historia om att 
dela med sig av vad det naturen ger.

DEN LYCKLIGE BONDEN
STAFFAN BJRÖKLUNDS TEATERfr 4 år
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www.pero.se
carina@pero.se

08-458 93 10

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: Kontakta för prisförslag
EXTRA: Efterföljande samtal

Alla små djur i skogen är rädda för räven 
för den är ju både listig och farlig. De har 
både sett och hört räven alldeles bakom sig 
i skogen!

Detta är en alldeles underbar historia om 
att ta hand om varandra. Om att inte låta 
rädslan låsa någon ute. Om att omvärdera 
och innesluta. 

www.pero.se
carina@pero.se

08-458 93 10

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 40 min

PRIS: Kontakta för prisförslag
EXTRA: Workshop

I den här berättelsen dröjer det 
inte länge förrän fantasin sätter 
fart och man vill leka...leka affär!
Plötsligt bubblar kreativiteten 
igång och allt blir möjligt. Här 
öppnas en ordaffär i vilken det 
säljs allehanda ord; långa och 
korta ord, ord som rimmar, snälla 
och arga ord och ord som lyser 
som solen.

ETT ORD ÄR ETT ORD
TEATER PERO

RÄVEN I DEN KOLSVARTA NATTEN
TEATER PERO fr 2 år

fr 4 år

HEJ SVERIGE!
TEATER PEROfr 10 år

ENSAMMA KRIGARE
TEATER PEROfr 10 år

www.pero.se
carina@pero.se

08-458 93 10

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 40 min

PRIS: Kontakta för prisförslag
EXTRA: Skräddarsydd workshop

En avlång pjäs om att vara ganska stor och bo 
någonstans mitt i ...eller vid sidan av.
Hur låter det när barn själva får beskriva sin 
verklighet? Är det stor skillnad på att känna 
sig hemma i en storstad eller i en glesbygd? 
Under våra turnéer över hela landet träffar vi 
barn som lyssnar på våra historier. Nu vill vi 
att barnen berättar sina historier för oss och 
det är hög tid att vi lyssnar.

www.pero.se
carina@pero.se

08-458 93 10

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 45 min

PRIS: Kontakta för prisförslag
EXTRA: Skräddarsydd workshop

Vi får möta två skådespelare som berättar 
om sin uppväxt. Den ene utsattes under sin 
mellanstadietid för mobbning. Den andre 
var den som mobbade. Minnena blir till en 
rafflande, rasande berättelse om att ta saken 
i egna händer. Vi får följa två pojkar som 
båda kämpar för sin tillvaro. Bådas kamp är 
lika angelägen.
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Varför Inte är en nyskriven föreställning för 
alla från 2 år och upp, som blandar skåde-
speleri, skuggspel och rörelse i ett rum som 
speglar känslorna och berättelserna på scen 
visuellt, genom färg och ljus. På så vis dras 
vi in i en historia om vår mänsklighet, om 
empati, ödmjukhet och förståelse. Vad vi alla 
som bor i ett samhälle tillsammans behöver. 
Stora som små.

TURNÉPERIOD: Vår 2019
SPELTID: 35 min
PRIS: 13 000 kr

EXTRA: Worshop, samtal

VARFÖR INTE!
TEATER SESAM

www.teatersesam.se
info@teatersesam.se

031-24 80 23

LEKA TRE
HAGATEATERN

Leka tre går direkt in i en oundviklig och 
välbekant konfliktsituation - vem som får vara 
med i leken och vem som blir utanför. På ett 
snillrikt sätt utvecklar sig maktspelet och vem 
som leder leken förändras fort. För visst kan 
alla vara med. Ibland. På ett villkor...

Föreställningens scen är en rund matta där 
alla baren sitter på första parkett runt om. 

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: 1a: 16 000 kr, 2a: 7 200 kr
EXTRA: Efterföljande samtal (ingår i priset)

www.hagateatern.se
max@hagateatern.se

031-190089

fr 2 år

2-6 år
VARFÖR DÄRFÖR ANNARS

TEATER TRE

KURT OCH KIO
TEATER TRE

Grannarna har byggt en trädkoja. Kurt och 
Kio vill också ha en koja. En rymlig och med 
utsikt! Men de har inget träd att bygga i…
Kurt och Kio är en föreställning om att 
vilja ha något fint och spännande. Något 
eget. Med lek, finurlighet och ett visst mått 
envishet lyckas Kurt och Kio skapa sin egen 
värld, trots att det ibland är lite knepigt och 
krångligt. 

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 15 500 kr, 2a: 9 500 kr
EXTRA: Anpassas efter behov

www.teatertre.se
sanna@teatertre.se

08-6690060

Varför Därför Annars är en tänkvärd komedi 
fylld med slapstick och massor av rörelse. 
Frukostmacka, overallpåklädning, hämtning 
och lämning. Denna ständiga vardagsdans 
mellan liten och stor är ibland munter, ibland 
utmanande och ibland en aning absurd. För 
när ett nu ska samsas med ett senare är det 
lätt att de börjar kivas. Och vem bestämmer 
egentligen, och varför? 

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 40 min

PRIS: 1a: 15 500 kr, 2a: 9 500 kr
EXTRA: Skräddarsydd workshop

www.teatertre.se
sanna@teatertre.se

08-6690060

3-6 år

3-6 år
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Teater Tres älskade klassiker Klä på Klä av är 
tillbaka! Klä på Klä av handlar om något av 
det första vi lär oss: att ta på kläderna. Hur 
gör jag? Vem blir jag? Och varför är det så 
svårt att ta på sig strumporna? En halsduk 
kan sätta sig på tvären och morfars byxor 
kan bli som ett tält. Vardagskomik och en lätt 
igenkännbar situation har fört Klä på klä av 
genom hela Sverige och ut i världen. 

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 30 min

PRIS: 1a: 14 500 kr, 2a: 8 500 kr
EXTRA: Skräddarsydd workshop

KLÄ PÅ KLÄ AV
TEATER TRE

www.teatertre.se
sanna@teatertre.se

08-6690060

SANT ENLIGT VEM
TEATER TRE

Daniel är en helt vanlig tonåring i en helt 
vanlig liten stad. Han bor med sin pappa, 
men de kommer inte riktigt överens; de når 
och förstår inte varandra. I skolan finns Lisen, 
och så de där kompisarna som pressar Daniel 
till sådant han egentligen inte har lust med. 
Allt han vill är att komma bort, och få en 
chans att börja om på nytt. 

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 15 500 kr, 2a: 9 500 kr
EXTRA: Skräddarsydd workshop

www.teatertre.se
sanna@teatertre.se

08-6690060

2-4 år

13-18 år
JAG ÄR

ÖLANDS DRAMATISKA TEATER

BO
TEATER TRE

Bo är en föreställning för den allra yngsta 
publiken, där vi leker med rummets och hu-
sets objekt, ljud och känslor. En humoristisk 
betraktelse med en ömsint hälsning till alla 
som är nya i sina hem. 

Nya föreställningen Bo är en exklusiv tea-
terupplevelse som riktar sig till bebisar 6-18 
månader och deras vuxna.

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 60 min inkl fika

PRIS: 1a: 15 500 kr, 2a: 9 500 kr
EXTRA: Skräddarsydd workshop

www.teatertre.se
sanna@teatertre.se

08-6690060

Jag är! - är en hyllning till kvinnor som har 
överskridit politiska, religiösa och sociala 
gränser och skapat egna vägar till makt, 
konst, vetenskap och liv.
I pjäsen ger vi liv åt ett antal av alla de kvin-
nor som förtjänas bli ihågkomna. Med lekfull 
lust och historisk humor får vi möta bland 
andra ElisabethI, CeciliaVasa, Enheduanna, 
Calamity Jane och Marie Curie.

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 50 min
PRIS: 20 000 kr

www.olandsdramatiska.se
annah@olandsdramatiska.se

0709-220215

0-2 år

fr 13 år
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En humoristisk och allvarlig berättelse om 
hur det är att vara ung och upptäcka att man 
kan bli kär i någon av samma kön. Om alla 
de dråpliga situationer och svårigheter en 
“komma-ut-process” för med sig.

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 45 min
PRIS: 16 000 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

THE BIG BÖG SHOW
ÖRESUNDSTEATERN

www.oresundsteatern.se
anders@oresundsteatern.se

0734-339703

DEN LISTIGA GETEN
FABULA STORYTELLING

En föreställning på arabiska och svenska - Vad 
gör man när maten torkar bort och hungern 
river i magen? Stannar och hoppas att allt 
löser sig, eller tar sig ut i världen och kämpar 
mot farorna? Geten Mynta är modig nog att 
gå upp i bergen på jakt efter gott grönt gräs. 
Men många faror lurar på vägen...

TURNÉPERIOD: Vår 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min
PRIS: 16 000 kr

EXTRA: Berättarträning/workshop

www.storytelling.se
annesofia.ojala@storytelling.se

08-344133

fr 12 år

fr 7 år
DON QUIJOTE I STORMEN

LÅNGSJÖ TEATER

SILLGRISSLAN
LÅNGSJÖ TEATER

En föreställning om fåglar, mod och sagans 
magiska kraft!

Sillgrisslan förtäljer den halsbrytande histo-
rien om sillgrissleungens färd ut ur boet och 
ner i havet. Samtidigt leder den oss genom 
den magiska Grimmsagan, Kristallkulan, som 
handlar om att hitta modet inför saker som vi 
måste gå igenom.

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 9 500 kr + resa och logi
EXTRA: Workshop

www.langsjoteter.se
producent@langsjoteater.se

070-5432289

I denna föreställning blandar Långsjö teater 
det klassiska banbrytande verket Don 
Quijote de La Mancha av Miguel Cervantes 
med insikter från internationell klimat- och 
miljöforskning och skådespelarnas egna er-
farenheter av migration och utanförskap. Det 
sceniska uttrycket clown, mim, skådespel och 
levande musik berikas av textilkonstnären 
Johanna Törnqvists skräddarsydda kostymer.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 50 min

PRIS: 12 500 kr + resa och logi
EXTRA: Återbruksworkshop

www.langsjoteter.se
producent@langsjoteater.se

070-5432289

4-9 år

3-6 år
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Stora Lilla bor med sin mamma. Mamma är 
den stora och Stora Lilla är den lilla – oftast… 
Men hur länge är man liten? Går det över 
när man blir stor? Så undrar föreställningens 
huvudperson Stora lilla…

Med livemusik, humor och varmt omfamnad 
av de stora frågorna i livet möter vi denna 
lilla familj mitt i vardagen. 

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 30 min
PRIS: 23 000 kr

EXTRA: Workshops i låtskrivande

STORA LILLA
MUSIKTEATER JAG ÄR HÄR NU

www.jagarharnu.se
jagarharnu@gmail.com

0734392827

DET VAR DET FRÄCKASTE!
OBANTEATERN

Den lille mullvaden tittar en dag upp ur sin 
håla för att se efter om solen hunnit upp. 
Då får han  plötsligt en bajskorv på huvudet.  
Det var det fräckaste! 
Vem gör något sådant?

Efter den populära barnboken av Werner 
Holzwarth.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 23 500 kr, 2a: 8 150 kr
www.obanteatern.se
info@obanteatern.se

040-30 65 70

3-8 år

fr 3 år
JAG VILL HA MIN HATT

OBANTEATERN

EN STACKARS LITEN HAJ
OBANTEATERN

Det var en gång en pojke som älskade att 
bada.  Han skulle nog ha badat varje dag, om 
han inte vore så väldigt rädd för hajar. 

En föreställning om rädsla och hur man 
kan övervinna den. Efter en bok av Mårten 
Sandén och Per Gustavsson 
Regi: Ika Nord

TURNÉPERIOD: 2019-202
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 19 300 kr, 2a: 7 250 kr
www.obanteatern.se
info@obanteatern.se

040-30 65 70

Två vänner kommer in på scenen 
för att entusiastiskt berätta his-
torien om björnen som vill ha sin 
hatt. Den ene av dem är lite mer 
begåvad än den andre... 
 
En mycket rolig och dramatisk 
föreställning som kan spelas både 
inomhus och utomhus. 
Efter en bok av Jon Klassen 
Regi: Christer Jonsson

TURNÉPERIOD: 2019-202
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 19 300 kr, 2a: 7 250 kr
www.obanteatern.se
info@obanteatern.se

040-30 65 70

fr 4 år

fr 5 år
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På en scen där fredagsmys möter Las Vegas 
presenterar artisterna Miguel och Santos 
en komisk varieté, där allt går fel innan det 
ställs till rätta. Men hur gör man för att bli 
förlåten? Obanteatern har tillsammans med 
regissören Ika Nord skapat en ny, rolig och 
tänkvärd föreställning med specialskrivna 
pop-örhängen som ”Det var inte meningen!” 
och ”Kan du förlåta mig?” .

TURNÉPERIOD: 2019-202
SPELTID: 40 min

PRIS: 1a: 19 300 kr, 2a: 7 250 kr

JAG SA JU FÖRLÅT!
OBANTEATERN

www.obanteatern.se
info@obanteatern.se

040-30 65 70

VID SKOGENS SLUT
PANTOMIMTEATERN

Med en ordlös, varm, musika-
lisk, visuell föreställning med 
musik, mim, skuggspel och 
masker. För små människor om 
stora frågor. 
I vår berättelse möter vi den 
stressade dirigenten, Dirren, 
som flyr stadens hets och larm 
till en tyst glänta i skogen. Allt 
är frid och fröjd tills det plötsligt 
knackar på dörren….. 

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 45 min
PRIS: 22 000 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

www.pantomimteatern.se
jennifer@pantomimteatern.se

08-315464

fr 6 år 

fr 4 år
EN HÄXAS DAGBOK

PYGMÉTEATERN

HOPPET - FÖR JAG DOG INTE
PANTOMIMTEATERN

Vi möts på nyheterna, på bussen, i skolan. 
Barn som har flytt ensamma har en historia 
att berätta: om en barndom som inte fick 
fortsätta, om krig och flykt. Nu är deras histo-
rier en del av vår gemensamma historia. 

Pantomimteatern vill ge röst åt några av de 
här barnens erfarenheter i en ordlös och 
visuell, fartfylld föreställning.

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 60 min
PRIS: 25 500 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

www.pantomimteatern.se
jennifer@pantomimteatern.se

08-315464

Väldigt fritt efter sagan om Hans 
och Greta. Vi berättar Häxans 
version av den klassiska sagan med 
dockor, skuggspel och skådespe-
lare. Välkommen till en hisnande 
historia om häxjakt, rädsla för det 
främmande, men också om kärlek, 
vänskap och mod.

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 45 min
PRIS: 13 500 kr

EXTRA: Workshop i skuggspelsteater

www.pygmeteatern.se
info@pygméteatern.se

08-31 03 21

fr 10 år

4-10 år
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Sagofen Isadora har fått nya saker. De ska 
packas upp och packas ner. Åka tåg och äta 
mat. Och de måste räknas. 1,2,3.

TURNÉPERIOD: Vår 2018 - Vår 2020
SPELTID: 25 min

PRIS: 3 700 kr + resa och logi

1, 2, 3
SAGOFEN ISADORA

www.sagofenisadora.se
sagofenisadora@gmail.com

0735-688999

SUS OCH BUS
SAGOFEN ISADORA

En föreställning för bebisar om ett fönster 
som öppnas. Vad händer utanför? Ett regn, 
en vind, fåglar och löv som virvlar runt. Den 
handlar också om en dörr som öppnas och 
stängs och en lampa som släcks och tänds. 
Och lite bus.En ordlös pjäs med ljud och 
musik.

TURNÉPERIOD: Vår 2018 - Vår 2020
SPELTID: 20 min

PRIS: 3 600 kr + resa och logi

www.sagofenisadora.se
sagofenisadora@gmail.com

0735-688999

0-1 år

0-1 år
KABARET JAGUAR

TEATER JAGUAR

KALAS ALFONS ÅBERG
SAGOFEN ISADORA

En föreställning efter Gunilla Berg-
ströms älskade barnboksklassiker 
Kalas, Alfons Åberg!

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 30 min

PRIS: 4 500 kr + resa och logi
www.sagofenisadora.se

sagofenisadora@gmail.com
0735-688999

Välkomna till en färgsprakande 
kabaret med dans, mim och nyskri-
ven musik! Regi: Ika Nord
Teatersällskapet JAGUAR presen-
terar en färgglad kabaret om det 
besynnerliga beteendet hos vissa 
djur, om samarbete, om att våga 
säga nej och att hitta nya vägar. 
En optimistisk föreställning om att 
göra sin röst hörd, om att lyssna 
och kompromissa.

TURNÉPERIOD: Höst 2019
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 17 800 kr, 2a: 9 600 kr
www.teaterjaguar.se

kontoret@teaterjaguar.se
031-132310

3-5 år

5-10 år

Bild: Gunilla Bergström
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Historien handlar om Alia som är biblioteka-
rie i Basra, Irak. Alia älskar sitt bibliotek och 
böckerna är mer dyrbara för henne än berg 
av guld. Men så kommer soldaterna. Alia 
förstår att om ingen gör något så kommer 
alla böckerna att förstöras!
Upplev Basras gator på nära håll genom en 
visuell scendesign. Det blir en upplevelse 
som ger publiken känslan av att vara där.

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 30 min

PRIS: 7 000 kr
EXTRA: Workshops & MaxaMixen - handbok 

för främjande av flerspråkighet

HJÄLTINNAN AV BASRA
TEATER JALADA

www.jalada.se
info@jalada.se
0708-99 59 55

JAG LOVAR ATT INTE BERÄTTA
TEATER JALADA

Ett spännande, tempofyllt verk om hur peng-
ar, rasism, utanförskap, extremism, knark och 
kriminalitet berör ungdomar idag. 

”Jag lovar att inte berätta” är ett fiktivt, 
samhällskritiskt musikdrama nära ungdomars 
vardag, baserad på fältundersökningar av 
Teater Ja:La:Da i svenska kriminella miljöer.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 60 min + 20 min forumspel

PRIS: 12 000 kr
EXTRA: Forumspel (ingår)

www.jalada.se
info@jalada.se
0708-99 59 55

fr 5 år

fr 13 år
HÄXAN MED GULDYXAN

TEATER MARANG

NALLE RYMMER HEMIFRÅN
TEATER MARANG

Nalle är Blendas nalle. De har alltid gjort 
allting tillsammans. Tills Blenda får en hund-
valp. Då är det bara den där lilla, dumma 
hunden som får vara med Blenda hela tiden. 
Nalle bestämmer sig: han ska rymma och 
aldrig mer komma hem igen. Men oj, vilket 
äventyr han får vara med om! 
Publiken är med titt som tätt, om den vill. 

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 30 min

PRIS: 9 000 kr
EXTRA: Workshop eller samtal

marang@bredband.net
0762-266116

Häxan med guldyxan har flyttat in till byn. 
Hon samlar på pengar och guld. Det värsta 
hon vet är glädje och snällhet. Allt sånt hug-
ger hon sönder med sin vassa guldyxa. Alla är 
rädda. Men inte tvillingarna Leila och Leo. De 
har en plan. Och en morfar och hans katt. En 
scenisk saga med den muntliga traditionen, 
virtuos gitarrmusik och det fysiska uttrycket 
tätt sammanflätade.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 30 min

PRIS: 9 000 kr
EXTRA: Workshop eller samtal

marang@bredband.net
0762-266116

2-6 år

4-11 år
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En dockföreställning för familjer och barn.

Den nyinflyttade duvungen Vingas villovägar 
och möten. Om att komma vilse men att sen 
hitta hem igen. Musik, skratt och spänning i 
kvarteret Solsidan. Slutet gott, allting gott! 

Föreställningen är anpassad för att kunna 
spelas i små lokaler.

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: 8 000 kr

VINGA PÅ VILLVÄGAR
TEATERAMBULANSEN

www.teaterambulansen.se
info@teaterambulansen.se

0737-659565

KOM, SÅ KOMMER VI
TEATERAMBULANSEN

Vi vill prata om sex. Genom intervjuer med 
unga runtomkring oss undersöker vi hur vi 
har sex, varför det är så och hur det definie-
rar oss. Med hjälp av dans, teater och musik 
får vi möta unga människor som reflekterar 
och prövar sin sexualitet i vår samtid. Hur 
står sig sexakten i relation till en mer och 
mer genusmedveten samtid? 

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 40 min + 40 min

PRIS: 18 000 kr
EXTRA: Workshop (ingår)

www.teaterambulansen.se
info@teaterambulansen.se

0737-659565

fr 1 år

fr 14 år
BEOWULF

THALES TEATER

EDWARD TULANES FANTASTISKA RESA
THALES TEATER

En föreställning om förmågan att känna 
kärlek. Om att växa som människa genom 
erfarenheter av livets mörkare sidor. Om 
nödvändigheten av att leva livet fullt ut för 
att kunna bli riktigt levande. Baserad på 
Kate Di Camillos barnbok. Berättelsen om 
Edwards resa gestaltas med direkt tilltal, fyllt 
av både humor och allvar och med hjälp av 
masker, dockor, film och animerade objekt.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 55 min
PRIS: 10 000 kr

EXTRA: Theatre Games workshop, improvi-
sation

www.thalesteater.nu
boel.marie@thalesteater.nu

0708-290641

Beowulf är ett 1400 år gammalt epos om en 
pacifistisk hjälte som bekämpar ondskan i 
alla dess former. Det är en borttappad pus-
selbit ur vår kulturhistoria, en inspirationskäl-
la till dagens fantasylitteratur. En fredsbekja-
kande berättelse från en tid som vi oftast får 
referenser till som omänsklig och hård.
Föreställningen väcker frågor kring hjälte-
mod, ondska, ära och girighet

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 60 min
PRIS: 10 000 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

www.thalesteater.nu
boel.marie@thalesteater.nu

0708-290641

7-10 år

fr 8 år
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MUSIKTEATER UNNA

ÄVENTYRET
LILLA VILDA TEATERN

Matilda och Magnus tycker allt låter gräsligt, 
luktar apa, smakar pyton, ser stökigt ut, 
känns vasst och vill resa bort från allt. Då 
börjar de fundera på att vi har fem sinnen 
och plötsligt öppnar sig världen. Ett litet 
äventyr tar fart och tillsammans upptäcker 
de små vanliga saker på ett nytt sätt. Dagen 
tar en överraskande vändning…

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 35 min

PRIS: 6 000 kr + resa och logi
www.lillavildateatern.se
hej@lillavildateatern.se

0706-427407

Flyktingbarn. Alla pratar om dem 
men ingen hör dem. I föreställ-
ningen En bit av mig berättar 
nyanlända barn och ungdomar 
om ett föremål som betyder något 
viktigt för dem. Barnen finns med 
på scenen genom filmer och 
ljudinspelningar som Musikteater 
Unna har vävt samman till en stark 
föreställning om längtan, sorg och 
framtidshopp. 

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 40 min
PRIS: 19 200 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

www.musikteaterunna.se
anna@musikteaterunna.se

070-7526445

3-8 år

fr 10 år

Äntligen är det Matildas och Nallens speciel-
la dag! De ska ha kul och bygga en koja, bara 
de två tillsammans. Plötsligt plingar det på 
dörren och någon behöver komma in. Ska de 
öppna? Hur blir det då med deras egen dag? 

En mjuk och rolig musikteaterföreställning 
för små barn. En liten magisk historia om att 
ta emot varandra och göra plats för alla.

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 30 min

PRIS: 3 500 kr + resa och logi

VÄLKOMMEN IN
LILLA VILDA TEATERN

www.lillavildateatern.se
hej@lillavildateatern.se

0706-427407

SAGOAKUTEN
LILLA VILDA TEATERN

Sagosystrarna rycker ut med sina gyllene 
vagnar fullastade med äventyr. De bjuder in 
till sagoskogen där fladdermöss, tomtar, troll, 
kaniner, älvor och många andra är i full gång 
med att förbereda en massa hemligheter. 
Vad är det som är på gång…? Välkommen in 
till en sagolik värld!
En magisk och rolig teaterföreställning som 
inkluderar publiken.

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 35 min

PRIS: 6 000 kr + resa och logi
www.lillavildateatern.se
hej@lillavildateatern.se

0706-427407

1-4 år

1-7 år
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ROMEO OCH JULIA
TEATER JAGUAR

En rafflande fartfylld föreställning 
full av improvisation och en stor 
dos publikkontakt. En kärlek så 
stark att de glömmer allt annat 
omkring sig. För den bryter de 
alla regler. Om de inte får vara hos 
varandra är de villiga att dö – och 
de dör. Regi: Lasse Beischer

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 50 min

PRIS: 1a: 17 800, 2a: 9 600 kr
www.teaterjaguar.se

kontoret@teaterjaguar.se
031-132310

fr 13 år

3-6 år

Det är valår. Två journalister skapar en ny 
konspirationsteori som antyder att våra 
mobiltelefoner är avlyssnade av den svenska 
regeringen. De vill få hela Sverige att tro på 
konspirationen men det hemliga slutmålet 
är att göra en TV-dokumentär som skapar de-
batt om varför vi tror på konspirationsteorier.  
De tappar kontrollen över sin skapelse som 
sprids lavinartat.

TURNÉPERIOD: 2019 - 2020
SPELTID: 75 min
PRIS: 21 200 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

KONSPIRATION!
MUSIKTEATER UNNA

www.musikteaterunna.se
anna@musikteaterunna.se

070-7526445

STJÄRNOR
PYGMÉTEATERN

På natten är himlen full av stjärnor. Stjärnor 
har man alltid undrat över. Vad är det som 
är så spännande? Vi tittar upp mot skyn, 
är det Karlavagnen eller kanske Orion eller 
stora Björn? Polstjärnan, vad betydde den för 
sjöfarare? Finns det stjärnor i havet? Månen, 
tänk att det har varit människor där! En pjäs 
för alla vetgiriga från 3 år.

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min
PRIS: 13 500 kr

EXTRA: Efterföljande samtal

www.pygmeteatern.se
info@pygmeteatern.se

08-31 03 21

fr 13 år

3-6 år
POJKEN OCH STJÄRNAN

TEATER SAGOHUSETfr 5 år

www.sagohuset.nu 
teater@sagohuset.nu

046-122141

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 13 800 kr, 2a: 7 200 kr. 
+ resa och logi utanför Skåne

Pojken Pépé och hästen Stjärna blir bästa 
vänner. Stjärna kan tala men förstås bara 
med barnen och de som ännu är barn i sina 
hjärtan. De leker, tränar cirkuskonster och får 
en dag uppträda tillsammans till publikens 
jubel. Men cirkusdirektören är inte nöjd. 
Stjärna skickas bort på en lastbil och en vän-
tande fångenskap. Allt de båda vännerna har 
kvar varandras stjärnor på natthimlen.
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TEATER SAGOHUSET

KRAKEL SPEKTAKEL
TEATER SAGOHUSET

En föreställning som leks fram, med hjälp av 
rytm, dans och interaktivt skoj. 
Det finns så många stjärnor. Hela himlen är 
full av dem på kvällen. Men det finns också 
andra stjärnor, speedwaystjärnor till exem-
pel…idrottsstjärnor, glitterstjärnor att sätta i 
toppen på julgranen och röda julstjärnor som 
växer i blomkrukor. Det finns filmstjärnor och 
sjöstjärnor...

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 11 800 kr, 2a: 7 200 kr
www.sagohuset.nu
lisa@sagohuset.nu

046-122141

Med hjälp av vår nordiska mytologi berättas 
en spännande historia där publiken får möta 
konsekvenserna av människans nedskräp-
ning, med lika stort allvar som bestämd 
hoppfullhet. 

Musik och mystik genomsyrar denna färg-
sprakande föreställning

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 13 800 kr, 2a: 7 200 kr
www.sagohuset.nu
lisa@sagohuset.nu

046-122141

fr 4 år

fr 7 år

Föreställningen handlar om Bollen, Lampan 
och Bilen men också om Orden, Färgerna 
och Melodin! Det handlar om mitt och ditt, 
här och där och dumma saker som inte gör 
som man vill. 
 
En stor föreställning för de allra minsta.

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 14 800 (för två föreställningar)

MAX- PJÄSEN OM BOLLEN, BILEN OCH LAMPAN
TEATER SAGOHUSET

www.sagohuset.nu
lisa@sagohuset.nu

046-122141

FESTEN I HULABO
TEATER SAGOHUSET 

Det var en gång en gammal ko, 
som gick på fest i Hulabo 
i Hulabo hos bonden Jöns.  
På trappan stod tre svarta höns.  
De sade: – Se god afton, ko! 
Vet du om vi får TÅRTA, tro?  
Det kom många djur till festen i Hulabo.  
Och alla ville de ha tårta.  
Men om de fick det eller ej - det får du 
reda på här på teatern

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 30 min

PRIS: 1a: 11 800 kr, 2a: 7 200 kr

www.sagohuset.nu
lisa@sagohuset.nu

046-122141

1-3 år

fr 3 år
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TEATER SLÁVA

TÄNK OM...
TEATER SLÁVA

Tänk om man kunde besöka främ-
mande planeter och möta okända 
livsformer... Inne i ”farkosten” 
leker två skådespelare med en 
koffert full av blinkande ljus och 
knappar, och WA Mozarts musik, 
att vi alla lyfter, utforskar och 
upptäcker nya världar tillsam-
mans. Föreställningen utgår från 
fantasin, drömmen och leken.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 8 000 kr + resa och logi
EXTRA: Workshop

www.teaterslava.org
info@teaterslava.org

08-55170517

Med inspiration från nordisk mytologi berät-
tar Teater Sláva en nyskriven saga med en 
egensinnig hjältinna. Estetiken andas manga 
och drivs av en hoppfull, flödande berät-
targlädje. Föreställningen är full av musik, 
sjungen och spelad.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 14 000 kr + resa och logi
EXTRA: Workshop

www.teaterslava.org
info@teaterslava.org

08-55170517

2-6 år

fr 6 år

Ensam, hans pappa och hans mormor lever i 
en grå kontaktlöshet. 
Mormor erbjuder en väg ut ur den låsta 
situationen genom att presentera sin hem-
liga vän- den glittergröna cirkusprinsessan 
Esmeralda. Efter Ensam och Esmeraldas 
magiska möte börjar saker och ting långsamt 
förändras... 

TURNÉPERIOD: Höst 2019
SPELTID: 55 min

PRIS: 1a: 13 800 kr, 2a: 7 200 kr

ENSAM OCH ESMERALDA
TEATER SAGOHUSET

www.sagohuset.nu
lisa@sagohuset.nu

046-122141

RESAN TILL DÖDSRIKET
TEATER SAGOHUSET

Möt några av mytologins giganter i ett fart-
fyllt och musikaliskt fyrverkeri.  
Ta del av glimtar ur spännande livsöden som 
alla har ett gemensamt. De slutar i hos Hades 
i Dödsriket. 
 
Med en scenkonstnärlig uppfinningsrikedom 
utöver det vanliga blir det en hisnande färd!

TURNÉPERIOD: Höst 2019 - Vår 2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 11 800 kr, 2a: 7 200 kr
www.sagohuset.nu
lisa@sagohuset.nu

046-122141

fr 8 år

fr 9 år
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TEATERI

DIKTATORN
TEATERI

Vem vill vara diktator? Vem kan vara dik-
tator? Det är lätt när ens mamma brer ens 
mackor, borstar ens tänder och kör en hit 
och dit, men till slut blir även en diktator 
ganska ensam.
 
En varm och humoristisk historia i barnmusi-
kalform, baserad på Ulf Starks bok.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 30 min
PRIS: 17 000 kr

www.teateri.se
producent@teateri.se

0709-671119

Fotbollskillen Martin kommer till en ny skola. 
Han försöker hitta vänner men den enda som 
välkomnar honom är den lite udda Simon. 
Martin vill inte sitta bredvid Simon men 
det finns ingen annan stol. På lunchen när 
Martin blir trakasserad av det häftiga gänget 
kliver Simon emellan och från det ögonblick-
et är de vänner. Fram till den dagen Simon 
får skulden för något Martin gjort.

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 50 min
PRIS: 14 000 kr

www.teateri.se
producent@teateri.se

0709-671119

3-6 år

fr 10 år

Klang och jubel är en upplevelse för alla 
sinnen. Med fanors fladdrande färger, milda 
klanger och visuell poesi lockar vi fantasin 
och kroppen att vara med! Föreställningen är 
flexibel för publik i olika åldrar och med olika 
behov och kapacitet.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 13 000 kr + resa och logi
EXTRA: Efterföljande samtal

KLANG OCH JUBEL
TEATER SLÁVA

www.teaterslava.org
info@teaterslava.org

08-55170517

EN FLYTTAR IN
TEATER UNO / ENTEATER

Hjördis och Kenneth bor tillsammans. Kenneth upple-
ver det som om Hjördis är hans mamma. Det är oklart 
om Hjördis delar denna uppfattning. Hur som helst bor 
de tillsammans. En dag förändras situationen. 
I denna föreställning får det fysiska uttrycket ta stor 
plats. 
Vi arbetar med ett naivt, poetiskt och musikaliskt 
förhållningssätt till gestaltningen med ett minimum av 
ord.

TURNÉPERIOD: Höst 2019
SPELTID: 50 min
PRIS: 12 000 kr

EXTRA: Efterföljande samtal (ingår)

www.teateruno.se
info@teateruno

enteater.se@gmail.com
0701-7312853

sär

7-11 år
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ATT BOSSA EN BITCH
UNGA ROMA

Att Bossa en Bitch är en modernisering och 
komisk uppgörelse med Shakespeares ”Så 
tuktas en argbigga”. En av skådepelarna vill 
inte spela pjäsen. När hon ändå övertalas att 
spela sin roll bestämmer hon sig för att göra 
det på sitt eget sätt. Vad hon inte räknar med 
är att bli kär. I rätt eller fel person?

TURNÉPERIOD: Vår 2019 - Vår 2020
SPELTID: 55 min 
PRIS: 27 000 kr

www.ungaroma.com
unga_roma@yahoo.se

070-7526445

fr 13 år

Eriks vardag är fylld av våld. Han skickas iväg 
till internatskolan Stjärnberg fast besluten 
att lämna våldet bakom sig. På Stjärnsberg 
blir han bästa vän med den studiebegåvade 
Pierre. Erik studerar flitigt och försöker bli 
accepterad på skolan. Men verkligheten vill 
annorlunda. Ondskan har hyllats unisont av 
kritikerna på världens största scenkonstfesti-
val Edinburgh Festival Fringe.

TURNÉPERIOD: Vår 2019 - Vår 2020
SPELTID: 65 min
PRIS: 13 100 kr

ONDSKAN
TEATERI

www.teateri.se
producent@teateri.se

0709-671119

FÅNGAD I ETT NÄTVERK
UNGA ROMA

Caroline, 13 år har lagt ut ”gulliga” bilder 
på sig själv på nätet. Det leder till att den 
virtuella världen till slut blir mer hotfull och 
verklig än den reella verkligheten. Före-
ställningen vill bygga närhet, trygghet och 
förtroende mellan skådespelare och publik. 
Den belyser unga flickors, men även pojkars, 
utsatthet i att ständigt synas och passa in i 
mediala bilder och vad det gör med deras 
självbild och välbefinnande. 

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 40 min
PRIS: 14 000 kr

www.ungaroma.com
unga_roma@yahoo.se

070-7526445

fr 13 år

fr 13 år
LINGO

GOTHENBURG ENGLISH STUDIO THEATRE

Fotbollskillen Martin kommer till en ny skola. 
Han försöker hitta vänner men den enda som 
välkomnar honom är den lite udda Simon. 
Martin vill inte sitta bredvid Simon men 
det finns ingen annan stol. På lunchen när 
Martin blir trakasserad av det häftiga gänget 
kliver Simon emellan och från det ögonblick-
et är de vänner. Fram till den dagen Simon 
får skulden för något Martin gjort.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 8 000 kr + resa och logi
EXTRA: Efterföljande samtal (ingår)

www.gest.se
cld@gest.se
031-425065

10-12 år
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TEATER FENIX

SABELLES RÖDA KLÄNNING
TEATER FREDAG

Det här är en berättelse om att hitta sin plats 
i en ny värld. 
En föreställning som på ett starkt och ut-
trycksfullt sätt 
beskriver ett flyktingbarns resa till ett nytt liv.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 40 min

PRIS: 1a: 16 500 kr, 2a: 7 500 kr
www.teaterfredag.se
info@teaterfredag.se

08-640 04 26

fr 5 år

www.teaterfredag.se
info@teaterfredag.se

08-640 04 26

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 15 500kr, 2a: 7 500 kr

Ester är ny i klassen. 
Signe tycker att hon verkar spännande. 
Hon har egen nyckel och så får hon gå hem 
själv. 
Och hennes mamma är skådespelare och bor 
i New York.  
Hon heter Greta Garbo!?

VÄRLDENS MESTA ESTER
TEATER FREDAG 7-12 år

www.dockteaterntittut.se
agneta@dockteaterntittut.se

08-6692174

TURNÉPERIOD: 2019
SPELTID: 40 min

PRIS: 1a: 18 000 kr, 2a: 8 000 kr
EXTRA: Workshop i skuggspel / dockteater

VILL HA HUND
DOCKTEATER TITTUT

Plötsligt slår den till, längtan efter en hund. 
Det är jag, det är hunden. Tassar, blöta 
pussar, nos, ögon, mjuk päls. Det är värme, 
hjärta. Kärlek. Det är Hunden & Jag.  Tanken 
på en egen hund som alltid viftar på svansen 
när den ser dig är rena lyckan och värt allt 
eventuellt besvär. Du ser positivt på det 
mesta - saker och ting brukar ju ordna sig till 
det bästa....eller?

fr 2 år

Vilket väder! - en clownföreställning med fylld 
med musik och rörelse och med nästan inga 
ord. Spelas både inomhus och som utom-
husteater på sommaren. Medverkar gör Ola 
Citron och Åsa Forsberg.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 11 000 kr, 2a: 8 500 kr
EXTRA: Clownworkshop

www.teaterfenix.se
prod.lindamoberg@gmail.com

011-130180, 070-7344477

fr 3 år
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TEATER FENIX

SVENSKA RYTTARELITEN
TEATER FENIXSVENSKA RYTTARELITEN

clownmingel till häst 3-100 år

Av och med Ola Citron, Åsa Forsberg

www.teaterfenix.se                                                                                                    

De två ryttarna minglar runt bland människ-
orna i publiken, hittar sin plats och gör sig 
redo för riduppvisning.Med höga ambitioner 
och till vacker musik framför de sin pardres-
syr på finryktade hästar. En happening med 
pantomimhästar för gatan skol-/förskolegår-
den, scenen, ridbanan. Kan uppföras både 
inomhus och utomhus.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 25 min

PRIS: 1a: 11 000 kr, 2a: 9 000 kr
www.teaterfenix.se

prod.lindamoberg@gmail.com
011-130180, 070-7344477

fr 3 år

Litet hus med stort hjärta är en färgglad 
föreställning om att leka tillsammans och att 
dela med sig för de allra minsta barnen från 
1 år. Regi Minna Krook

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 25 min

PRIS: 1a: 11 000 kr, 2a: 9 000 kr

LITET HUS MED STORT HJÄRTA
TEATER FENIX

www.teaterfenix.se
prod.lindamoberg@gmail.com

011-130180, 070-7344477

VAD VAR DET JAG GLÖMDE?
TEATER FENIX

Vad var det jag glömde -ett drömspel om 
livet. Historien om den alldeles oerhört 
glömska damen Elsa och unga Fröken Minne. 
Det gäller att komma ihåg och minnas saker 
under hela sitt liv, Elsa glömmer allt, ibland 
glömmer hon var hon bor. Fröken Minne 
glömmer ingenting. Regi: My Areskoug

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 25 min

PRIS: 1a: 11 000 kr, 2a: 9 000 kr
EXTRA: Bokstavs och kalligrafiverkstad

www.teaterfenix.se
prod.lindamoberg@gmail.com

011-130180, 070-7344477

1-3 år

4-8 år

En föreställning om att fly för att man måste. 
Hemma hos Ahmina är det fest, släktingar 
och vänner kommer, man äter, spelar och 
dansar. När gästerna har gått råkar Ahmina 
höra ett samtal mellan sina föräldrar. Ett 
samtal hon inte förstår. Mamma ber henne 
packa en väska med det allra viktigaste, det 
är bråttom. Regi: Ika Nord
Utvald till BIBU 2012. 

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 35 min

PRIS: 1a: 13 000 kr, 2a: 9 000 kr
EXTRA: Kulturprojekt ”Integrera med kultur”, 

passar med Skapande Skola

www.teaterfenix.se
prod.lindamoberg@gmail.com

011-130180, 070-7344477

5-11 år
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TEATER PELIKANEN

KANEL OCH KANIN OCH ALLA KÄNSLORNA MED DANSWORKSHOP
TEATER PELIKANEN

Kanel och kanin och alla känslorna efter en 
bok av Ulf Stark och Charlotte Ramel. 
Hör du, Kanel? Vet du vad det är? Är det ett 
fågelpip? Nej inte i luften. Utan här! i din 
mage? Har du fått knip? Nej det är känslorna 
som finns där. Avslutas med dansworkshop, 
då publiken dansar sina känslor med kanel-
bullar på huvudet och kaninöron. 

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min inkl. dansworkshop

PRIS: Kontakta för pris
www.teaterpelikanen.se

prod.lindamoberg@gmail.com
011-130180, 070-7344477

Kanel och kanin sånger och dikter om krop-
pen efter en bok av Ulf Stark och Charlotte 
Ramel. Vid havet ligger det en strand. Någon 
sträcker opp en hand! Och så en till. Och 
därpå två! Kanel! Kanin! Hallå! Hallå! Kanel 
säger: Oj vad du är fin! Du med, ler hans vän 
kanin.  Avslutas med dansworkshop, då pu-
bliken dansar om kroppen med kanelbullar 
och kaninöron på sina huvud.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min inkl. dansworkshop

PRIS: Kontakta för pris
www.teaterpelikanen.se

prod.lindamoberg@gmail.com
011-130180, 070-7344477

2-6 år

3-6 år

Felicia 
  och  Fåglarna

- efter en bok av Susanne Marko och 
Christina Ramberg Nordenskiöld.

En sannsaga – 
teater-, musik- & cirkusföreställning 
med en livs levande lindansare som 
svävar över scen.

Regi:
Pino Costalunga

Skådespelare:
Eva Carlsson
Lars Olofsson
Cirkusartist:
Linn Brodén 
Musiker:
Marcho Marchev

Gilla oss på

www.teaterpelikanen.se

En sannsaga - Teater-, musik- och cirkusföre-
ställning med en livs levande lindansare som 
svävar över scenen.  
En liten flicka på en ö i Medelhavet och en 
flyttfågel som stannar för att vila på sin långa 
resa. Det är Felicia och Svalan. Båda är jaga-
de och längtar hem. På ön bor också doktor 
Axel Munthe. En berättelse om att stå upp 
för den som är svag och att alla måste vara 
rädda om naturen.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min

PRIS: 1a: 19 500 kr, 2a: 11 000 kr
EXTRA: Workshop cirkus eller 

pappersskulptur

FELICIA OCH FÅGLARNA
TEATER PELIKANEN

www.teaterpelikanen.se
prod.lindamoberg@gmail.com

011-130180, 070-7344477

SOL-ÄGGET MED DANSWORKSHOP
TEATER PELIKANEN

Sol-Ägget efter en saga av Elsa Beskow. 
En dag när den lilla älvan är på upp-
täcktsfärd i skogen, hittar hon något 
stort, gult och runt liggandes i mossan.                                                                        
Tillsammans med sina vänner börjar hon un-
dersöka vad det är för märkligt hon har hit-
tat. Dom ska nog göra en otrolig upptäckt...
Efter föreställningen så är det dansworkshop 
med rekvisita och kläder att dansa som älvor 
och alver i skogen.

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min inkl. dansworkshop

PRIS: Kontakta för pris
www.teaterpelikanen.se

prod.lindamoberg@gmail.com
011-130180, 070-7344477

4-11 år

3-7 år
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Mamman och Pappan avbryter Molly i 
cirkusen. De bråkar om städningen och 
tvättning och sånt. Mamman blir arg och 
kör vilse med bilen. Molly trollar av miss-
tag bort pappan. En kompis, Willy dyker 
upp. Han vill lära Molly att trolla, men det 
är Miss Jennie i TV-programmet ”Saknad” 
som hjälper Mamman och Pappan att hitta 
tillbaka till Molly. Fantasi! Tokeri! Trolleri!                                             
Avslutas med Cirkusverkstad,

TURNÉPERIOD: 2019-2020
SPELTID: 45 min inkl. cirkusworkshop

PRIS: Kontakta för pris

MOLLY BLOM SHOW MED CIRKUSVERKSTAD
TEATER PELIKANEN

www.teaterpelikanen.se
prod.lindamoberg@gmail.com

011-130180, 070-7344477

3-7 år



Våra nära 100 medlemsteatrar är alltid redo 
att nå nya platser och nya människor med 
sina föreställningar. 

Teatercentrum förmedlar utbud till fria 
professionella teatrar verksamma i hela 
landet. I denna katalog finner du några av 
dem som turnerar i södra Sverige under 
2019-2020.

Hör av dig till oss för hjälp med att matcha 
era behov med vårt utbud.


