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Regi: Ing-Mari Tirén
Biträdande regi: Sophia Segrell
Scenografi, dockor & kostym: Eva Grytt
Musik: Leif  Hultquist
Medverkande:  Henrik Bäckbro & Martin Hasselgren

När Petra vaknar en morgon är det något som inte 
alls känns bra. Snart upptäcker hon en tom fläck på 
pälsen. En av Petras tusen prickar är BORTA!
Vill man få en envis prick att stanna måste den be-
stämma lite själv. Kommer den då tillbaka  
– ja, då har man en riktig vän.

Petras prick hade premiär 2013 och blev genast bar-
nens favorit. På allmän begäran släpper vi fram Petra 
och hennes lilla kompis igen.
Boken nominerades till Augustpriset 2011 och är 
Maria Nilsson Thores första bok.

”...barnen kiknar av skratt.”
”När Dockteatern Tittut nu än en gång sätter upp 
en konstnärligt högkvalitativ föreställning för de allra 
minsta, lyckas de med små medel gestalta en gullig 
gepards existentiella ångest…” 
”...iscensatt av Tittuts nestor Ing-Mari Tirén, med hen-
nes unika kunskap, erfarenhet och värmande respekt för 
den allra yngsta publiken.”
”Leif  Hultquists finurligt varierade musik förhöjer varje 
liten gest av dockor och dockspelare....”
”I denna skenbart enkla historia ryms stora frågor om 
trygghet och längtan, ensamhet och vänskap....” SvD
”Lysande äventyr om prick på rymmen”
”Lisa Kjellgren och Karin Gillberg spelar dockorna så 
sensuellt att deras egna fysiska kroppar hamnar i bak-
grunden. Ett lysande betyg för just dockspelare!”
”Eva Grytts scenografi är ett litet äventyr i sig...” DN

Petras prick (2 – 6 år)
Efter den Augustnominerade boken av Maria Nilsson Thore
Spelas höst 17/vår 18

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 personer

Spelyta: 5 x 6 m
Takhöjd: 2,4 m
Spellokal: Minimum 6 x 11 m
Elkrav: 1 st x 10A
Mörkläggning: Ja
Bygg/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Ja tack!

Gage: 1 föreställning 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

För alla små från två år

Geparden 
med den 

äventyrliga 
pricken är 
tillbaka!
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