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Vill ha hund! (2– 6 år)

En dansande dockföreställning om att toklängta efter en egen hund
Spelas vår & höst 2019
Idé & regi: Sophia Segrell
Musik & koreografi: Tobias Ulfvebrand
Ljuddesign: Hugo Therkelson
Dockor & scenografi: Lisa Kjellgren Almstig
Dansare/spelare: Tobias Ulfvebrand

”Dansant
och universellt
om längtan efter
fyrfota kamrat”
DN

Plötsligt slår den till, längtan efter en
hund - som alltid viftar på svansen när
den ser dig. Vilken lycka! Längtan växer
sig så stark att du ser positivt på alla eventuella besvär.
Saker och ting brukar ju ordna sig till det
bästa....eller?

”Att placera Therkelson på scen är ett smart drag
som bidrar med igenkänning för varje skärmdumpad telning. Hans snillrika ljudillustrationer
ger snabbt liv åt hundskapelserna och bildar en
rytmisk matta...”

”Ulfvebrands medryckande musik och dans rör sig
mellan klassisk balett i valstakt och 70-talsgroove.”

”Barnpubliken sitter fascinerad och enas i en
samfälld glädjesuck då Tobias äntligen får sin hett
åstundade hund.”

”Dockmakare Lisa Kjellgrens dreadlockförsedda
hundskapelse väcker publikens högljudda beundran.”

Spelas vår & höst 2019
Målgrupp: 2-6 år
Föreställningens längd: ca 40 min
Föreställningar/dag: 2 st
Maxpublik: 60 barn eller totalt 80 pers
Antal medverkande: 1 spelare +
		
1 tekniker

”Slutscenens återförening är en riktig showstopper,
komplett med bensprattel och fria lufthopp.”
Dagens Nyheter

”… de finner varandra i ett oemotståndligt samdansat pas de deux för hund och husse.”
Svenska Dagbladet

Spelyta: Från 5x5 m
Takhöjd: 2,4 m
Spellokal: Minimum 6x10 m
Elkrav: 1 stx10A
Mörkläggning: Ja tack
Bygg/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Ja tack!

Gage 1:a fst12 000:-.
2:a fst samma dag & lokal: 8 000:Traktamenten: 440:-/dag&person
Resor: 75:-/mil
Hotell: 2 st enkelrum
(bokas och betalas av arrangören)
Vi reserverar oss för ev. ändringar

