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Embla - en flicka mitt i kosmos (3,5 – 8 år)
Ett färgsprakande skuggspel om barnets fascination av universum
Spelas höst-16/vår-17

”...kontemplativ,
visuell och sällsam...” SvD

Dramatisering: Fabrizio Montecchi och Majken Pollack
Regi och scenografi: Fabrizio Montecchi
Skuggspelsdockor: Nicoletta Garioni efter Sara Lundbergs
illustrationer

Musik: Leif Hultquist
Spelare: Sophia Segrell/Lisa Kjellgren Almstigen
Embla är fullkomligt fascinerad av universum. En
natt får dock universums storhet henne att känna
sig liten. Tillsammans med mamma klurar hon
på sina stora frågor. Följ med på en färgsprakande
resa i ett mystiskt universum som består av stjärnor, planeter och små vardagliga händelser!
Skuggspelsmästaren Fabrizio Montecchi är
tillbaka på Tittut och utgår från böckerna Embla
mitt i kosmos och Emblas universum, av författaren

För alla små från 3,5 år

Majken Pollack och den Augustprisvinnande illustratören Sara Lundberg.
”Varsamt gestaltar Sophia Segrell lilla Emblas tankar
och behov medels ett varmt kroppsspråk, dockor och
genom skuggspelets estetik.” DN
”Fabrizio Montecchis milt färgsprakande skuggspel och
Leif Hultquists sfäriska rymdmusik samspelar i en kontemplativ, visuell och sällsam resa i universum...” SvD
”Att skuggspelet med sina många gestaltningslager i sig
utgör en fin iscensättningsform för berättelsen om Embla
och hennes existentiella bryderier kanske säger sig själv.
Att det dessutom görs med sådan finkänslighet och
sådant djup är bara att applådera.” Expressen
Vi erbjuder även workshops i skuggspel på tema rymden
& planeterna. Mer info under SKAPANDE SKOLA.

Spelas höst-16/vår-17

Spelyta: 5 x 8 m inkl barnplatser

Gage: 1:a föreställningen = 10 000:-

Målgrupp: 3,5 - 8 år

OBS! plant golv

2:a föreställningen samma dag i samma lokal = 7 000:-

Föreställningens längd: ca 40 min

Spellokal: Minimum 6 x 10 m

Traktamenten: 400 :-/dag och person

Föreställningar/dag: 2 st

Takhöjd: 2,4 m

Resor: 75:-/mil

Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 personer

Elkrav: 1 st x 10A

Hotell: 2 st enkelrum (bokas och betalas av arrangören)

Antal medverkande: 1 spelare, 1 tekniker

Mörkläggning: Ja!
Bygg/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Nödvändigt!

Vi reserverar oss för ev. ändringar

