
“Maria Selanders ”Årstiderna” är 30 minuters njut och stillsam svalka för 
små och deras stora. Vackert och välgjort.” Pia Huss, DN
“Magnus Larssons kongeniala musik är tydligt inspirerad av Vivaldi, i fräckt 
egensinnig tappning.” Karin Helander, SvD
“Mjukt och nyfiket ger de sig ut på upptäcktsresa genom årstiderna” 
Pia Huss, DN
“Underfundigt läckert när spetsduk blir snö.”  Karin Helander, SvD

Spelas: höst 2022/vår 2023
Föreställningslängd: 
ca 35 min.
Maxpublik: 45 barn eller 
totalt 60 pers.
Spelyta: 4x4 m. 
Lokalyta: 5x8 m.
Takhöjd: 2,4 m. 
Elkrav: 1st x 10A
Mörkläggning: Ej krav
Bygg-/Rivtid: 2 tim./1 tim
Bärhjälp: Ja tack!

Gage: Första fst 13 000 kr
Andra fst samma dag/lokal 8 000 kr
Max två föreställningar per dag
Traktamente: 450:-/dag & person 
Resor: 75 kr/mil
Med reservation för ändringar!
Hotell: 2 enkelrum bokas och betalas av 
arrangören

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

ÅRSTIDERNA

Idé & regi: Maria Selander
Scenografi & kostym: Annika Thore 
Musik: Magnus Larsson
Ljus/teknik: Robin Thorman
Medverkande: Sara Bexell & Miriam Forsberg
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Maria Selander, sedan flera år dockspelare på Tittut, är utbildad 
mimskådespelare och med Årstiderna gör hon sin regidebut! 
Debut på Tittut gör scenografen Annika Thore, som skapat flertalet 
scenografier och kostym för barnteater. Kompositör Magnus Lars-
son har mångårig erfarenhet av olika teaterproduktioner däribland 
på Tittut med Busiga händer och Krasch.

Knopp. Blad. Blomma. Vår. Sommar. Höst. Vinter. 
Alla rymmer de hopp, liv, början och ett slut. Allt beroende av 
varandra. Evigt sammankopplat och oundvikligt. 
I denna föreställning vill Tittut sprida värme när vi upptäcker poesin 
i livet och ser det stora i det lilla. 
Med utgångspunkt i De fyra årstiderna av Antonio Vivaldi tolkas 
musiken på ett nyskapande vis och blir föreställningens ryggrad, 
nervsystem och hjärta. Vi möter livet och årstiderna genom objekt, 
rörelse och musik. Välkomna till Tittuts årstidsgalleri!

(2 - 4 år)

Uppsättningen skapades våren 2022 i samarbete med spelarna Sofia Edstrand och 
Nina Irendotter.


