Himladrumlar
- En roadmovie ovan molnen
MÅLGRUPP 5-8 åringar
PÅ SCEN Sara Glaser, Martin Ellborg & Lars Sonnesjö
REGI & MANUS Ika Nord
SCENOGRAFI & KOSTYM Sandra Parment

Hunden Tufs har tappat bort sin husse och letar överallt. På jorden,
i havet, i himlen! Det visar sig att himlen är full av varelser som
också dom verkar leta efter något, någon eller varandra.
Himladrumlar är en saga för scenen om att möta det som är
annorlunda och att försöka se det bästa i varandra.
På resan möter vi en rad karaktärer och figurer som alla gör
oss lite klokare över tillvaron. Eller får oss att drumla till.
En hyllning till livet, lusten och fantasin!

Foto: Anders Thessing

Ika Nord är skådespelare, mimartist, clown och regissör. Hon är känd bland annat från TV för sin roll
som Katten Findus i julkalendern Tomtemaskinen och från tv-programmet Ika i rutan. Hon beskriver
sitt konstnärskap som visuellt och optimistiskt.
Med sitt unika sceniska universum bjuder Ika Nord och Byteaterns ensemble in barnen till en
fantasieggande resa. En drömsk föreställning fylld med musik, dockspel, mim och skådespeleri.
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PRIS
Kalmar län: 5 700 kr
Blekinge/Kronobergs län: 7 700 kr
besöket tar ca 60 min med in- och utsläpp. Övriga Sverige: 5 700 kr+resor, traktamente och boende
60 barn
13x9m
SKAPANDE SKOLA
3,75m
Kan köpas via Skapande skola. För Kalmar län finns även
Ja
en pedagogisk workshop kopplat till föreställningen.
3x16 A Europahandske
3,5h innan föreställning
MER INFORMATION OCH BOKNING
3h / 1,5h
Andreas Bernthsson
2 personer
andreas@byteatern.se 0480 – 43 44 86
15 april 2016 på Byteatern
15 apr - 30 maj samt nov 2016
ca 45 min OBS! Räkna med att hela

Byteatern Kalmar Länsteater
Barlastgatan 8 392 31 KALMAR

Tel växel 0480-49 69 40
http://byteatern.se

