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Busiga händer (2,5 – 6 år)
En interaktiv helhetsupplevelse
Spelas vår & höst 2018

”...ren
poesi och
teaterlycka.”

Regi & dramatisering: Henrik Bäckbro
idé: Henrik Bäckbro, Sophia Segrell, Lisa Kjellgren Almstig
Dockor & Scenografi: Lisa Kjellgren Almstig
Musik: Magnus Larsson
Spelare: Sara Bexell, Tobias Ulfvebrand & Sophia Segrell
Läggdags! Släcka lampan, trycka på lampknapparna... Borsta tänderna! I handfatet rinner vattnet...titta
fiskarna som simmar runt...ut i ett spännande hav....
Ligga ner i sängen för gonattsaga! Skuggor leker i
taket...spännande figurer seglar förbi.....Godnatt.
Busiga händer är en saga om att gå och lägga
sig - en resa kantad av upptäckter och äventyr.
Publiken sitter i scenografin och spelarna rör sig
runtom. Berättelsen projiceras runt ikring och
bland barnen, så deras skuggor blir en del av föreställningen. Om barns förmåga att leva i nuet där
fantasi och verklighet kolliderar!

För alla små från två

Spelas vår & höst 2018
Målgrupp: 2,5 - 6 år
Föreställningens längd: ca 45 min
Föreställningar/dag: 2 st
Maxpublik: skolfst - 60 personer varav 45 barn
offentliga - 45 personer
Antal medverkande: 3 spelare

Expressen

”I skuggspelet ”Busiga händer” levandegör tre skådespelare ett rum från golv till tak med siluetter, projiceringar,
musik och röster.”
”Pjäsen kräver skådespelare med lätta fötter som snabbt
rör sig över golvet, mitt bland barnen, men det blir
aldrig tungfotat.”
”Busiga händer” är ren poesi och teaterlycka. Som att
uppleva tillståndet mellan dröm och vakenhet med sinExpressen
nena skärpta.”
”...med fantasieggande skuggspelsfigurer av Lisa Kjellgren Almstig, har man suddat ut barriären mellan scen
och salong.”
”Fantasin får flyga från tandborstningshyss till färgrik
undervattensfantasi. Läggdagsritualen skapar både
Svenska Dagbladet
igenkännande och äventyr.”
Gör ditt eget skuggspel! Utförligt instruktionsmaterial finns på Tittuts hemsida att ladda ner.
Tittut erbjuder även skuggspelsworkshops.

Spelyta: Från 8,5 x 5 m
Takhöjd: 2,5 m
Spellokal: Minimum 10 x 6 m
Elkrav: 1 st x 10A
Mörkläggning: Ja!
Bygg/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Ja tack!

Gage: 1:a föreställningen 11 000:2:a föreställningen samma dag i samma lokal 7 000:Traktamenten: 400:-/dag och person
Resor: 75:-/mil
Hotell: 3 st enkelrum (bokas och betalas av arrangören)
Vi reserverar oss för ev. ändringar

