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Igelkotten & Mullvaden
(2– 6 år)
Efter boken med samma namn av Anna Höglund & Gunnar Lundkvist
Spelas höst19/vår&höst 2020
”Dockteatern
som brädar
Dramaten och
Stadsteatern”
EXPRESSEN

Dramatisering: Anna Höglund & Ingalill Ellung
Regi: Ingalill Ellung
Dockor & scenografi: Anna Höglund & Annika Arnell
Dockmakare: Annika Arnell
Musik: Leif Hultqvist
Ljusdesign: Simon Söderberg
Spelare: Sara Bexell & Sofia Hollsten
Igelkotten och Mullvaden trivs bra ihop men ibland blir det
krångligt när man är så olika.
För det finns nog inte ett mer omaka par än dessa två. Igelkotten är taggig och snabb. Mullvaden är sammetsmjuk och försiktig. Men trots det – eller kanske just därför! – är de mycket
goda vänner.
”Sara Bexell och Sofia Hollsten fångar in publiken från första mötet
i foajén, i Ingalill Ellungs regi och till en medryckande visa av Leif
Hultqvist, och sen vill ingen släppa dem med blicken.”
”Dockmakaren Annika Arnell har tillsammans med Anna Höglund
själv skapat en ljuvlig scenografi för detta lilla kammarspel. Publiken
sugs in i handlingen…”
”En av publikens allra yngsta sträcker fram sin lilla arm, pekar och
säger liksom andlöst ”Titta!”.”
EXPRESSEN
Foto: Håkan Jelk

”Ingalill Ellung är en erfaren dockteaterregissör, som med fingertoppskänsla och omsorg månar om varje detalj.”
”Det fina samspelet mellan Sofia Hollstens förståndige Mulle och Sara
Bexells ystra Kotte och deras respektive dockgestalter bottnar i stadig
tillit till småbarnspubliken.”
SVENSKA DAGBLADET
Spelas höst 2019/ vår&höst 2020
Målgrupp: 2-6 år
Föreställningens längd: ca 35 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 12.000:-.
2:a fst samma dag&lokal: 8.000:Vid turné utanför Sthlms län:
Traktamenten: 440:-/dag och person
Resor: 75:-/mil
Hotell: 2 st enkelrum (bokas & betalas av arrangör)
Vi reserverar oss för ev. ändringar

