
Pappersmånens pappersmun
- sonetter dansade i ett pappersrum
Pappersmånens pappersmun bjuder in barn i åldrarna 4 – 7 år till ett sceniskt rum av papp, i vilket en

törstande måne möter en hemlängtande tiger och två nyfikna barn. Berättelsen gestaltas och tar

form genom dans, text och musik.

Det är varmt, alltför varmt för att man ska kunna sova. Två barn smiter ur sina sängar och ut i

trädgården. Men nattens trädgård är inte alls som dagens. Andra varelser verkar skymta bakom

träden och alla möjliga djur har kikat fram. Dessutom är månen väldigt törstig och det klagar den

högljutt på, där den hänger. Bakom några buskar skymtar en ovanligt stor katt, ja, så pass stor att den

faktiskt är en tiger.

Pappermånes pappersmun är en föreställning mellan fantasi och förstånd, mellan rim och reson – om

allt det oväntade som kan hända när man inte kan sova.

Två versioner av föreställningen

A: föreställning som upplevs i ett scenrum med full scenografi och ljusdesign

B: version som med enkelhet kan visas på förskolan, i förskoleklass och i första klass.

Föreställningens längd är 25 minuter och kompletteras av en workshop i vilken barnen, beroende på

ålder och intresse, får dansa, vika origami eller leka med rim.



Version A:

Scenyta: 6 x 6 meter

Takhöjd: ca 3,5 meter

Elkrav: 380 V/ 32 A

Byggtid: 3 h

Rivtid: 1,5 h

Bärhjälp: 1 person

Mörkläggning: ja

Lokalkrav:

Arrangören ska se till att det finns sittplatser.

En loge med dusch och toalett önskas.

Rummet ska vara normalt uppvärmt.

Version B:

Kontakta oss och berätta om era

förutsättningar!

Priser och Bokning

A: 15 000 kr (ex moms)

2:a föreställning samma dag 8 000 kr

B: 8 000 kr (ex moms)

2:a föreställning samma dag 4 000 kr

Milersättning: 18,50/mil

Turnéperiod:

Tillgänglig från och med november 2021

Allmän information:

Längd: 30 minuter

Språk: svenska

Workshop: 25 minuters pyssel, rim eller

rörelse

Text, koreografi och regi:

Emma Nordanfors och Emelie Trossö

Originalmusik:

Mikkel Engel Gemzøe

Scenografi:

Hanna Reidmar

Kontakt:

Emma Nordanfors

nordanfors@gmail.com

0723 088 334

Pappersmånens pappersmun

har en törstig tunga

dammet skrapar i dess lunga

Var är min svala pappersbrunn?

På stadens zoo en tiger vakar

förbereder sitt kluriga trick

väntar på rätt ögonblick

att öppna burens lås och hakar

Månen skaver på sin himmel

Längtar efter regn

Tigern slipper ur sin bur

Försvinner ut i stadens vimmel

Lämnar för alltid sitt hägn

hoppar upp på en trädgårdsmur

mailto:nordanfors@gmail.com

