
Nu är du en höna - en pjäs om
frihet
Dockteater / Teater

Nu
är
du
en

höna! är en pjäs som bygger
på en bok av en av landets
mest uppskattade författare,
ALMA-pristagaren, Barbro
Lindgren.Nu är du en höna!
vänder sig till den yngre
teaterpubliken mellan tre
och sex år, och är en pjäs
om frihet, om att säga ifrån
och om att säga förlåt. Den
handlar om ömsesidighet
och makt i leken – och i
livet.
Nu är du en höna! är en pjäs som bygger på
en bok av en av landets mest uppskattade
författare, ALMA-pristagaren, Barbro Lindgren.
Sedan många år är Barbro Lindgren bosatt på
Öland och det har länge varit en dröm för
Ölands Dramatiska Teater att göra ett
samarbete med henne.
Nu är du en höna! vänder sig till den yngre
teaterpubliken mellan tre och sex år, och är…

Producent:
Ölands Dramatiska Teater
http://www.olandsdramatiska.se

Kontaktperson:
anna Hammarstedt
annah@olandsdramatiska.se
048536362, 0709220215

Föreställningens längd
0 h 30 min

Turnéperiod
9 Sep 2019 - 31 Dec 2021

Allmänt
Åldersgrupp: 0-5 år
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 3
Max publikantal: 40
Premiär: 2019-06-13, Stora Frö
Konstnärligt team: Författare Barbro Lindgren
Manus Anna Hammarstedt
Regi Minna Krook
Musik Peder Nabo
Dockor Bodil Göransson
Scenografi Tone Ougaard
PÅ scen Anna Hammarstedt

Har offentligt bidrag: Ja
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Regionalt bidrag

Gage
Kalmar, Blekinge,
Kronoberg 
5 900 kr (Giltigt: 2019-02-06
till 2019-12-31) Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Offentlig Kalmar,
Blekinge, Kronoberg
7 000 kr Ex. moms 0%
Tillkommer:
Ersättning för resa / boende
Traktamente

Medverkande
Anna Hammarstedt

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter
Elkrav: Inga
Övriga elkrav: vanlig el
Mörkläggning: Krav inget
direkt dagsljus i lokalen
Byggtid / Rivtid (tim): 1 /
0,5
Andra lokalkrav: spelyta
8x7m inklusive publikplatser 

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på
Scenkonstportalen.se

Utskriven: 2020-10-05


	Allmänt
	Gage
	Medverkande
	Teknik

