
spelschema

boka nu!

september-november
2013-09-17 Min kralliga kamrat 09.30
2013-09-18 Min kralliga kamrat 09.30
2013-09-19 Min kralliga kamrat 09.30
2013-09-20 Min kralliga kamrat 09.30
2013-09-21 Min kralliga kamrat 14.00

2013-10-01 Riddar von Papp 09.30
2013-10-02 Riddar von Papp 09.30
2013-10-03 Riddar von Papp 09.30
2013-10-05 Riddar von Papp 14.00

2013-10-08 Tjocka pannkakan 09.30
2013-10-09 Tjocka pannkakan 09.30
2013-10-10 Tjocka pannkakan 09.30
2013-10-11 Tjocka pannkakan 09.30
2013-10-12 Tjocka pannkakan 14.00

2013-10-15 Opsis 09.30
2013-10-16 Opsis 09.30
2013-10-17 Opsis 09.30
2013-10-18 Opsis 09.30
2013-10-19 Opsis 14.00

2013-10-29 Det bidde en tumme 09.30
2013-10-30 Det bidde en tumme 09.30
2013-10-31 Det bidde en tumme 09.30
2013-11-01 Det bidde en tumme 09.30
2013-11-02 Det bidde en tumme 14.00

2013-11-05 Håll i hatten 09.30
2013-11-06 Håll i hatten 09.30
2013-11-07 Håll i hatten 09.30

2013-11-12 Håll i hatten 09.30
2013-11-13 Håll i hatten 09.30
2013-11-14 Håll i hatten 09.30
2013-11-15 Håll i hatten 09.30
2013-11-16 Håll i hatten 14.00

2013-11-19 Det händer med händer 09.30
2013-11-20 Det händer med händer 09.30
2013-11-21 Det händer med händer 09.30

För bokning och frågor 
kontakta oss på boka@bigwind.se 

eller 031-722 50 18. Med reservation 
för ändringar. För aktuell info, besök 

oss på www.bigwind.se

Biljettpris: 
Skola/förskola Gbg: 30 kr.

Övriga: 100 kr.
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spelschema september-november

Big Wind på
Konstepidemin!



härliga höst!
Att spela på hemmascenen på  
Konstepidemin ger mersmak – nu 
är det dags igen. Välkommen till en 
sprakande höst som bjuder på ur-
premiären av Min Kralliga kamrat, 
föreställningen Det händer med 
händer,  Lennart Hellsings Opsis, 
dans-showen Håll i Hatten, berättar-
föreställningen Riddar von Papp 
och favoriter i repris; Sagan om den 
Tjocka pannkakan och Det bidde en 
tumme. Den härliga hösten är här!

det bidde en tumme 
Den lille herrn återkommer lördag efter lördag till skräddaren för att se sitt tyg och sina förhopp-ningar gå upp i rök. Hur kan han acceptera att tyget, bit för bit, försvinner?  Sagan har förbryllat både barn och vuxna i många, många genera-tioner och något slags budskap ligger säker för-dolt under tygbalarna. Underhållande är det när Ola Karlberg och Magnus Pettersson till sagans ramsor lägger nya sångnummer. Och därmed sätter kött på benen åt 

både skräddarmäster 
och den lille mannen. 
Och staden de bor i, 
den ska vi inte glömma. 
En favorit i repris!  
För 3 - 9 år.

Opsis
I denna interaktiva och 
språkligt finurliga musik-
föreställning får barnen 
träffa den svängiga Opsis 
Kalopsis som bjuder på 
allsång, alldans och roliga 
möten med Lennart Hellsings 
underfundiga figurer. För 4-7 år. 
Av och med Tobias Edvardson, 
som ni tidigare sett i bl.a. “Fröken Sill & Herr Makrill”.

MIN KRALLIGA KAMRAT
Två kralliga kamrater i tweedkostym och keps. 

En kappsäck full av kasettband och kex. Sjun-

gande på kringelikrokiga vägar bär dom sin 

kisse i en kasse och bjuder på en lekfull, fysisk 

musikföreställning med nyskrivna låtar. De två 

kompisarna tar med publiken på ett kalas i 

tonernas tecken. Av och med Cilla Klein (som 

ni sett i Fröken Sill & Herr Makrill) & Patrick 

Rydman. För 3-6 år.

Håll i Hatten
De finurliga dan-
sarna blåser i väg 
publiken på en 
virvlande dansresa 
och tar varsamt 
barnen till en plats 
där saker och ting 
inte riktigt är vad 
man tror. Finns det 

musik i hattarna? Är det klackskor? Är golvet 

magiskt? Hur kan ni gör aså med kroppen? En 

fantasifull och imponerande dansföreställning 

för de lite mindre barnen. För 3-6 år.

Det händer med händer 
Händelser, händer, handling och handarbete! 
En föreställning där den röda tråden dansar 
mellan fingervirkning, tandpetsstickning, 
knopar och kabelflätning. Allt detta ihopvävt 
med electropop och en saga om Eviga Berget, 
brottning och tålamod. Här möts handarbete, 

dans och musik på ett sätt som 
du aldrig har upplevt tidigare. 

Vi hoppas att det ska klia i 
fingrarna på vår publik efter 
föreställningen … Av och med 
Cilla Klein (Fröken Sill och 

Herr Makrill, Pigge och 
Sigge m.m.) och Anna 
Gustavsson (Snigelspring 
på Teater Tamauer 
m.m.). För 5-9 år.

Det var en gång en 
pannkaka som ville 
se världen. Alla hin-

der den ställdes inför löste den lätt och rullade 
sen vidare. Ramsor, sång och mysig musik från 
en pannkaka med glimten i den frasiga skorpan. 

Cilla Klein personifierar pannkakan och Ola 
Karlberg alla djuren den stöter på. En favorit i 
repris! För 3-6 år.

Sagan om 
den tjocka 
pannkakan

Riddar von Papp
Von Papp är världens  
riddare och hans resor 
har fört honom långt, 
långt, långt bort österut. 

Men nu är han här!  
Pappen är imponerad av 

listiga och orädda män-

niskor. Följ med till den glimmande orienten. 

Möt Nazruddin och tokarna i Chelm. En  

berättarföreställning med Ola Karlberg som 

började berätta sagor för trettio år sedan och 

sen inte kunnat sluta. För 4-9 år.

premiär!


