
Spelas: ht 2022/vt 2023
Föreställningslängd: ca 35 
min.
Maxpublik: 60 barn eller 
totalt 80 pers.
Spelyta: 5x5m. 
Lokalyta: 6x10 m.
Takhöjd: 2,4 m. 
Elkrav: 1st x 10A
Mörkläggning: Ja tack!
Bygg-/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Nödvändigt

Gage: Första fst 13 000 kr 
Andra fst samma dag/lokal 8 000 kr
Max två föreställningar per dag
Med reservation för ändringar.
Traktamente: 450 kr/dag och person
Resor: 75 kr/mil
Hotell: Enkelrum bokas och betalas av 
arrangören

Kontakt: Producent Agneta Attling
agneta@dockteaterntittut.se
08-669 21 74
www.dockteaterntittut.se

Didi & Gogo 
väntar på bussen
(2,5 - 7 år)
En dramatisering av Anna Höglunds bok med samma namn

Medverkande: Sofia Hollsten & Josefin Karlsson
Regi: Ingalill Ellung
Dockor & Scenografi: Anna Höglund & Annika Arnell
Musik: Bengt Ernryd
Ljus & ljud: Robin Thorman

PREMIÄR 10 SEPTEMBER 2022

Didi och Gogo är vänner. De sitter på en bänk och väntar på bus-
sen. Men bussen kommer inte.
Det händer saker under tiden. En hund kommer gående. Det börjar 
regna. De blir ovänner. De blir vänner igen. 
Ett träd slår ut. Bänken blir en dansscen. Leken gör väntan till ett 
äventyr.
Kommer bussen i morgon? Det vet vi inte.
Huvudsaken är att vi har varandra.

Anna Höglund bjuder i sin fria tolkning av Beckets I väntan på Godot 
för barn - och övriga som har barnasinnet intakt - på absurd humor. 
Kanske är det så att själva väntan är meningen med livet? 
Teamet bakom Igelkotten & Mullvaden är tillbaka för att ånyo skapa 
högklassig magi av Höglunds föfattarskap med regi, dockor och 
scenbild.

 Recensioner av boken Didi & Gogo, som kom februari 2021: 
”Med underfundig, absurd humor gör Anna Höglund bilderbok av klassik-
ern ‘I väntan på Godot’. Ljuvligare kan det inte bli.”  Dagens Nyheter

 “En genialisk idé, en teater föreställning som pekbok till och med ridån 
finns med.” Dala-Demokraten

”Berättelsen är skönt tecknad och humoristiskt iscensatt ...”
Oskarshamns-Tidningen
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