Godnattstunden

(3-9 år)

Dockteater / Teater
Producent:
Teater Allena
http://www.allena.se
Kontaktperson:
Lasse Åkerlund
info@allena.se
070 2210806, 070 2210806
Föreställningens längd
0 h 35 min
Turnéperiod
15 Nov 2015 - 16 Jan 2017

Teatermagi i dubbel
bemärkelse
Berättarmagin
Godnattstunden handlar om att visa hänsyn, om
saknaden över att bli lämnad av mamma och pappa
och glädjen i att hitta morfar istället. Att inte behöva
vara stor utan också kunna få vara liten. Att även en
busig blå boll behöver kärlek.
Varje sak som ska nattas har en egen liten historia att
berätta för oss, det handlar om uppmuntran,
ömhet, respekt och kärlek, bland annat.
Teatermagin
Innan Gubben somnar måste han säga godnatt till
allt runt omkring sig. Han säger till Flaggan att nu får
den vifta och vaja god natt. Flaggan som står på
byrån börjar vaja av sig själv och vifta sig till ro.
Fågeln som står på fönsterbrädan vänder sig till
Gubben och vill höra en saga, Sagoboken hoppar
fram ur bokhyllan och Gubben läser för Fågeln. När
sagan är klar dricker Fågeln upp saften i glaset som
står på hyllan.
Scenografin är fylld med teatermagi som jag
omärkligt styr med snören, magneter och andra
hemligheter så allt får liv.

Allmänt
Åldersgrupp: 0-5 år, Förskoleklass - åk 3
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 3
Max publikantal: 40
Konstnärligt team: Lasse Åkerlund
Har offentligt bidrag: Ja
Regionalt bidrag

Gage

Medverkande

första fst på spelplatsen
5 000 kr (Giltigt: 2016-06-30 till
2016-06-30) Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Lasse Åkerlund

Andra fst i samma lokal
4 000 kr Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter 6x6 m (inkl publik)
Elkrav: 1 x 10 A
Mörkläggning: Krav inget direkt
dagsljus i lokalen
Byggtid / Rivtid (tim): 0,5 / 0,5
Andra lokalkrav: Jag rullar in
scenografin på vagnar, inga lyft.

Jag jobbar med scenografin, jag kommer att…

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se

Utskriven: 2016-03-03

