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Spelas vår & höst 2018 
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: 2,8 m
Spellokal: Minimum 6 x 10 m
Elkrav: 1 st x 10A
Mörkläggning: Ja tack
Bygg/Rivtid: 2,5 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: 2 st enkelrum (bokas och betalas av arrangören)

Vi reserverar oss för ev.  ändringar

Lilla syster Kanins storebror har lovat att passa sin sys-
ter, men det är inte så lätt. Särskilt som hon matvägrar, 
gallskriker och till råga på allt nästan blir rävmiddag. 
”Om man bara är lugn och inte blir arg och förtvivlad, 
så går det.” tänker storebror.
Min lillasyster Kanin är en nytolkning av den un-
derbara berättelsen Lilla syster Kanin som sattes upp 
första gången på Tittut för mer än 20 år sedan. En 
berättelse med humor och värme om en värld alla 
barn kan relatera till: blöjor, sagor, nappflaska och 
välling. Med känslor som rädsla, spänning, irrita-
tion, ilska och kärlek. 

”Man blir fnissigt lycklig” 
”En fin och medryckande föreställning” 
”...lovar gott redan från början.” Expressen
”Tittut har framgångsrikt ”spelat kanin” förr men nu 
överträffar de sig själva.”
”Tonläget i dialogen och det intuitiva lyssnandet är 
självklart och nära.”
”Kaniner är precis så gråbruna, det är skuttet i deras 
rörelser som ger liv. Exakt som här i Stina Gunnarssons 
tolkning.” 
”Lisa Kjellgren Almstigs personligt utmejslade dockor, 
har ett uttryck och en spelbarhet som i Malin Froms 
händer helt suddar ut gränsen mellan docka och spe-
lare.” Dagens Nyheter
”Sigyn Stenqvist har skapat ett inbjudande scenrum 
med grönskimrande skog och en hemtrevligt inredd 
kaninhåla.” Svenska Dagbladet

Min lillasyster Kanin (2– 6 år)
en dramatisering av boken Lilla syster Kanin (eller Berättelsen om den Feta Näktergalen) 
av Ulf Nilsson & Eva Eriksson
Spelas vår&höst 2018

För alla små från två

Dramatisering & regi: Sophia Segrell
Dockor: Lisa Kjellgren Almstig
Scenografi: Sigyn Stenqvist
Spelare: Malin From & Linn Bergstam

Storfavoriten 
tillbaka! 

”Nu ges den i Sophia 
Segrells fina dramatisering 

och lika lyhörda som 
detaljrika regi”
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