
spelschema

boka nu!

januari-maj 2014
To 23 jan Arrietty 09.30
Fr 24 jan Arrietty 09.30
Lö 25 jan Arrietty 14.00
Ti 28 jan Arrietty 09.30
On 29 jan Arrietty 09.30
To 30 jan Arrietty 09.30

Ti 18 feb Maximus 09.30
On 19 feb Maximus 09.30
To 20 feb Maximus 09.30
Fr 21 feb Maximus 09.30
Lö 22 feb Maximus 14.00

On 5 mars Min kralliga kamrat 09.30
To 6 mars Min kralliga kamrat 09.30
Fr 7 mars Min kralliga kamrat 09.30

Ti 18 mars Tjocka pannkakan 09.30
On 19 mars Tjocka pannkakan 09.30
To 20 mars Tjocka pannkakan 09.30
Fr 21 mars Tjocka pannkakan 09.30
Lö 22 mars Tjocka pannkakan 14.00

Må 31 mars Opsis 09.30
Ti 1 apr Opsis 09.30
Fr 4 apr Opsis 09.30
Lö 5 apr Opsis 14.00

Må 7 apr Håll i hatten 09.30
Ti 8 apr Håll i hatten 09.30
On 9 apr Håll i hatten 09.30
To 10 apr Håll i hatten 09.30

Ti 13 maj Boll-lol-oj! 09.30
On 14 maj Boll-lol-oj! 09.30
To 15 maj Boll-lol-oj! 09.30
Fr 16 maj Boll-lol-oj! 09.30
Lö 17 maj Boll-lol-oj! 14.00

Alla biljetter bokas via Kulturpunkten/ 
Stora teaterns biljettkassa.

Vardagsföreställningar bokas via mejl till:  
biljett.storateatern@kultur.goteborg.se. 

Ange: Förskolan-/skolans namn, telefon, adress, 
kontaktperson och mejladress, samt vilken föreställning, 

dag och tid, antal barn och vuxna. Ange 
fakturaadress, orgnr och koder för Intraservice. 

Bokningen är bindande och faktura skickas direkt. 
Biljetterna mailas till den som bokat.

Lördagsföreställningar bokas on-line eller på 
Stora teaterns biljettkassa, öppet mån-fre 12-18, 

lör 10-14. Telefon: 031-368 32 99.   

Biljettpris: Skola/förskola inom Gbg 30 kr/barn.
Skola/förskola utanför Gbg samt övriga/

privatpersoner 100 kr/person.

Undrar du något eller vill ha aktuell info, välkommen 
att kontakta oss! www.bigwind.se, info@bigwind.se, 

telefon 031-82 77 28.
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Barnteater på
Konstepidemin!

F
ör

 6
-9

 å
r

F
ör

 3
-6

 å
r

F
ör

 3
-6

 å
r

F
ör

 
2-

5 
år

F
ör

4-
7 

år



Tre premiärer & 
fyra guldkorn!
Big Wind spelar i hela landet men 
föreställningarna börjar här på hemma-
plan i Göteborg, för er kära publik. 
I vår har vi glädjen att presentera tre 
premiärer. Först ut är Arrietty - Lånaren 
för 6-9 år, för de mindre barnen finns 
Maximus och när löven spruckit ut är 
det dags för Boll-lol-oj! Missa inte heller 
de efterfrågade guldkornen Min kralliga 
kamrat, Håll i hatten, Opsis och Sagan 
om den tjocka pannkakan.  Nytt för den-
na terminen är att alla biljetter bokas  
via Storan/Kulturpunkten. Välkommen 
till en ny fullspäckad barnteatervår.

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. Av och 
med Tobias Edvardson.  
För 4-7 år. 

Det var en gång en 
pannkaka som ville 
se världen. Alla 
hinder den ställdes 

inför löste den lätt och rullade sen vidare. Ram-
sor, sång och mysig musik från en pannkaka med 

glimten i den frasiga skorpan. Cilla Klein person-

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

Sagan om 
den tjocka 
pannkakan

premiär!

MAXIMUS
Följ med på ett 
MUSikaliskt äventyr 
tillsammans med  
den lilla musen 
MaxiMUS! I Maximus 
skog finns det stora 

kontrabasträdet, och när han beger sig ut på van-

dring följer publiken med. De träffar bland annat 

Älgen hela helgen, Fåret hela året och den skön-

sjungande fågeln Gul. Det blir allsång och alldans 

i ett svängigt skogsäventyr där alla sinnen får vara 

med. Av och med Tobias Edvardson.  För 2-5 år.

premiär!

ARRIETTY – LÅNAREN
Tycker du att det är konstigt att strumpor, nålar 

och tändsticksaskar alltid försvinner? Det finns 

en förklaring: Det är lånare som varit framme.  

Arrietty-lånaren en fantasy-historia om den 10 

cm stora Arrietty och hennes familj. En berät-

telse om längtan ut till det 

stora livet… och en dag går 

hon ut… 

En skön blandning där 

stora frågor och humor 

går hand i hand.  Ett 

dans- och musik även-

tyr med: Johanna Ehn, 

Karin Sillberg, Erik 

Dahl och Ola Karlberg, 

i rollerna. För 6-9 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.

Boll-lol-oj! 
Bollar studsar upp och ner, hit och dit, rullar 
framåt och bakåt, in och ut, till höger och till vän-
ster. ”Alla kan va me, ett två tre, huvudet på sne. 
Se! Bollarna blir fler o fler!” En pigg och gungan-
de musikföreställning, där Cilla är den sjungande 
och spelande målvak-
ten som håller takten. 
Lustfyllt bjuder hon 
med barnen på en 
lärande och fantasi-
full resa i rum, rikt-
ning, färg och form. 
Av och med: Cilla 
Klein. För 3-6 år.

premiär!

Min kralliga kamrat
Två kralliga kamrater i tweedkostym och keps. 
En kappsäck full av kassettband och kex. Sjun-
gande på kringelikrokiga vägar bär dom sin 
kisse i en kasse, träffar både kackerlackor, kanel-
bullar, kameler och kommer på att kroppen är 

toppen. Min Kralliga Kamrat 
är en lekfull, fysisk musik-
föreställning med nyskrivna 

låtar. De två kompisarna 
tar med publiken på ett 
kalas i tonernas tecken. 
Av och med Cilla Klein 
& Patrick Rydman. 
För 3-6 år.


