
Dockteatern Tittut
Lundagatan 33, 117 27 Stockholm 

Kontaktperson: Agneta Attling
Telefon: 08-669 21 74

agneta@dockteaterntittut.se
www.dockteaterntittut.se

Foto: Kjell Eriksson

Spelas höst 17/vår 18 
Målgrupp: 2-6 år
Föreställningens längd: ca 40 min
Föreställningar/dag: 2 st
Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 personer
Antal medverkande: 2 spelare

Spelyta: Från 5 x 5 m
Takhöjd: 2,4 m
Spellokal: Minimum 6 x 10 m
Elkrav: 1 st x 10A
Mörkläggning: Ja tack
Bygg/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Nödvändigt!

Gage: 1:a föreställningen 10.000:-. Fr o m 1/9-17: 11 000:-
2:a föreställningen samma dag i samma lokal = 7 000:-
Traktamenten: 400:-/dag och person
Resor: 75:-/mil
Hotell: 2 st enkelrum (bokas och betalas av arrangören)

Vi reserverar oss för ev.  ändringar

Kanel och Kanin är så pass goda vänner att när 
Kanin skadar sin tå säger Kanel: ”Va konstigt, 
fastän du slog dej, så gör det ändå ont i mej”.
Men vänskapen prövas och svartsjukan bultar i 
Kanins bröst som ger sej av. Ska vännerna hitta 
tillbaka till varann igen?
Vi får följa de båda vännerna under en dag där 
svartsjuka, ilska och oro blandas med den härliga 
känslan av att återfå en vän.
”Vilken tur i alla fall att vi försvann, så att vi kunde 
hitta rätt på varann.”

”Jodå, teater för små barn kan, utan att bli det minsta 
spekulativ, vara sensuell, rent av en liten aning pirrigt 
sexig. Det är teater som, också i sin enklaste form, drivs 
fram av en varmt hjärtdunkande andhämtning. Ett ge-
staltande som präglas av det som jag vill kalla ”spirit”, 
den lyskraft som suger in, suggererar och får åskådaren 
att vilja stanna i stunden. Det vi upplever har något som 
är svårt att rätt beskriva, men som direkt bevisar att ja, 
detta är konst.”
”Tittut tar uppdraget på fullaste allvar och drar sig inte 
för att introducera den unga publiken för en så komplex 
känsla som melankoli. Bengt Ernryds finstämda musik 
sätter tonen.”
”På Tittut bjuds igenkännandets glädje, fantasi och om-
sorgsfullt hantverk av hög kvalitet. Kort sagt: småbarns-
teater av bästa märke!”

Kanel & Kanin och alla känslorna (2– 6 år)
Efter boken med samma namn av Ulf Stark och Charlotte Ramel
Spelas höst 17/vår 18

”...småbarns-
teater av bästa 

märke!” 
SvD

För alla små från två år

Dramatisering & regi: Ingalill Ellung
Dockor & scenografi: Annika Arnell
Musik: Bengt Ernryd
Spelare: Sofia Hollsten & Martina Grimstedt

Pia Huss, Dagens Nyheter

Anna Håkansson, Expressen

Karin Helander, SvD

1977 - 2017
40 år


