
Dockteatern Tittut
Lundagatan 33, 117 27 Stockholm 

Kontaktperson: Agneta Attling
Telefon: 08-669 21 74

agneta@dockteaterntittut.se
www.dockteaterntittut.se

Foto: Eva Grytt / Sven Wagelin Challis

Spelas 2018/2019 
Målgrupp: 2-6 år
Föreställningens längd: ca 40 min
Föreställningar/dag: 2 st
Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 pers
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 fst 11 000:- (fr o m 1/1-19: 12 000:-)
2:a fst samma dag&lokal = 7 000:-(fr o m 1/1-19: 8000:-)
Traktamenten: 440:-/dag och person
Resor: 75:-/mil
Hotell: 2 st enkelrum (bokas & betalas av arrangören)

Vi reserverar oss för ev.  ändringar

Lage är en uggla som har sålt sitt föräldrahem, en 
tall utanför Tingsryd, och flyttat till storstaden. 
En flicka, som känner igen Lage från ett natur-
program på TV stöttar honom. Men han lämnar 
flickan för ugglan Janne. Tillsammans glider 
ugglorna omkring och isär. Lage hittar lyckligtvis 
tillbaka till Flickan.
En berättelse om att lämna allt och börja om i en 
okänd tillvaro. 

Med stor glädje dramatiserar Tittut för första 
gången en bok av författaren och illustratören Eva 
Lindström, som har ett alldeles unikt uttryck med 
en säregen humor. 
”Själva hantverket är oklanderligt och en njutning att upp-
leva. Dockorna och scenografin av Eva Grytt fångar Eva 
Lindströms särpräglade stil som illustratör, men ger samtidigt 
karaktärerna egen kropp och själ. 
Annika From Borg och Jonna Ljunggren lyckats med 
konststycket att själva bli osynliga, trots att de sjunger, flyger 
och fikar med dockorna. 
Leif Hultquists jazziga musik, med inslag av rapsång och 
blues, är också alldeles underbar och kongenial med föreställ-
ningen.”     
”...här pratar vi smååringsteater i högsta divisionen och Eva 
Grytts scenografi och dockor är outstanding”  

Min vän Lage (2– 6 år)
Efter boken med samma namn av Eva Lindström
Spelas 2018/2019

”Här pratar vi 
smååringsteater i 

högsta divisionen”
Dagens Nyheter

För alla små från två år

Dramatisering & regi: Sven Wagelin-Challis
Dockor & scenografi: Eva Grytt
Scenografiassistent: Lisa Kjellgren Almstig
Musik: Leif  Hultqvist
Ljusdesign: Robin Thorman
Spelare: Annika From Borg & Jonna Ljunggren

1977 - 2017
40 år
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