
med big wind på
Barnteater

        konstepidemin
         och blå stället

boka nu!
Alla biljetter bokas via Kulturpunkten/

Stora Teaterns biljettkontor.
SKOLBOKNING bokas på www.bigwind.se, under 

fl iken biljettbokning. Fyll i; vilken föreställning, skolans 
namn, antal barn, osv. När du tryckt skicka, så skickas 

det automatiskt till Stora Teaterns biljettkontor. 
De administrerar din bokning, bekräftar och skickar en 

faktura. Bokningen är bindande.
PRIVATPERSON – både vardags- och helgföreställningar 

bokas on-line! Via www.kulturpunkten.nu eller på 
Stora Teaterns biljettkontor, öppet mån-fre 12-18, 

lör 10-14, telefon: 031-368 32 99. Du kan också alltid 
chansa och köpa biljett direkt i dörren på spelplatsen 

precis innan föreställning.
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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Bspelschema

januari-maj 2015
Ti 20 jan Knack Knack  09.30 Blå Stället
On 21 jan Knack Knack 09.30 Blå Stället
To 22 jan Knack Knack 09.30 Blå Stället

Ti 3 feb Snigelpojken 09.30 Blå Stället
On 4 feb Snigelpojken 09.30 Konstepid.

Ti 24 feb Det var en gång 09.30 Konstepid.
On 25 feb Det var en gång 09.30 Konstepid.
To 26 feb Det var en gång 09.30 Blå Stället
Fr 27 feb Det var en gång 09.30 Blå Stället

Ti 3 mars Knack Knack 09.30 Blå Stället
On 4 mars Knack Knack 09.30 Blå Stället
To 5 mars Knack Knack 09.30 Blå Stället

Må 9 mars Knack Knack 09.30 Konstepid.
On 11 mars Knack Knack 09.30 Konstepid.
To 12 mars Knack Knack 09.30 Konstepid.

To 12 mars Fröken Sill 09.30 Blå Stället
Fr 13 mars Fröken Sill 09.30 Blå Stället

Ti 17 mars Det var en gång 09.30 Blå Stället
On 18 mars Det var en gång 09.30 Blå Stället
To 19 mars Det var en gång 09.30 Konstepid.
Fr 20 mars Det var en gång 09.30 Konstepid.
Lö 21 mars Det var en gång 14.00 Konstepid.

Ti 14 april Snigelpojken 09.30 Konstepid.
On 15 april Snigelpojken 09.30 Blå Stället

Ti 21 april Birollen & Musik. 09.30 Blå Stället
On 22 april Birollen & Musik. 09.30 Blå Stället
To 23 april Birollen & Musik. 09.30 Konstepid.
Fr 24 april Birollen & Musik. 09.30 Konstepid.
Lö 25 april Birollen & Musik. 14.00 Konstepid.

Ti 5 maj Fröken Sill  09.30 Konstepid.
On 6 maj Fröken Sill  09.30 Konstepid.
To 7 maj Fröken Sill  09.30 Konstepid.
Fr 8 maj Fröken Sill  09.30 Konstepid.
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Våren är här och turnéschemat fullt. 
Några dagar låter vi turnébussen stanna 
till hemma i Göteborg och bjuder in till 
fem olika föreställningar. Allvar, humor, 
dans och musik. I vårens program fi nns 
en bredd i ålder och genre. Starka berät-
telser, ljuv musik och inte minst plats för 
att låta det spritta i benen och sjunga ur 
munnen! Föreställningar för både skol- 
och förskolebarn. Och för familjerna! 
Nytt för i vår är att vi spelar både på Blå 
Stället och på Konstepidemin. Välkomna!

släpp känslorna loss,
det är vår!

BIROLLEN OCH MUSIKANTEN 
Skönsång, dans och animerad fi lm.
Vad vore världsberömda huvudroller utan 
biroller och musikanter? Men i den här musik-
föreställningen har visst birollen huvudrollen 
och här får hela publiken vara i både upp-
värmning och aria. En lekfull föreställning där 
en Mus och ett Bi bjuder på skönsång och dans 

tillsammans med 
animerad fi lm. 
Med Bronja Novak 
Lindblad och Erik 
Dahl. Illustrationer:  
Laurie Rosenwald. 
Föreställnings-
längd 40 min. 

knack knack!
En välkomnande dansföreställning.Glid in i en magisk dansvärld där allt är föränderligt. Öppna sinnena som ett barn. Var kom badbaljan ifrån? Nu blev det en present. Titta, hon är en staty! 

Dansarna Johanna Ehn och Fanny Kivimäki leder varsamt de små barnen till svängiga födelsedags-kalas, iväg på bilresor till havet mm. En hyllning till fantasin, lekfullheten och dansen. En glad själ i en glad kropp! 
Föreställningslängd 
35 min.

FRÖKEN SILL 
SIMMAR TILL
En musikföre-
ställning 
i vått och torrt. 
Fylld av gungande 
rytmer och kluckande 
skratt tar Fröken Sill oss 
med på ett plaskande 
äventyr. Hon dyker ner 
till toppensnäckorna 
Sjapp och Klack, 
berättar sagan om 
Valen och Krillen, och 

möter ålen som älskar att spela på fi ålen. Fröken 

Sill, med all sin kärlek och värme, är sannerligen 

fenomenal på att få barn att rimma, sjunga och 

vifta på fenorna. Plopp! Av och med Cilla Klein. 

Föreställningslängd 40 min.

DET VAR EN GÅNG…
Så börjar många sagor. 

Så bjuds vi in till en annan tid, en annan värld 

och ett annat tillstånd. Till en plats där allt är 

möjligt, där fantasin regerar, där djur talar och 

där den lilla överlistar den stora! Ola Karlberg 

är den sjungande berättaren och barnen sjunger 

med honom. Han leder oss hela vägen från Det 

var en gång...  till Snipp, snapp, snut. Och så var 

sagan slut! Föreställningslängd 35 min.

3-6 år

3-6 år

snigelpojken
En föreställning för mellanstadiet, 
att känna igen sig i.
Två tioåringar träffas vid den enes gömställe. 
Båda är, av olika skäl, inte hemma trots att det 
är sen kväll... Ett ben i barnhagen och ett i 
tonårsgänget. Här resoneras det om miljöfrågor, 
djur, föräldrar mm. Men framför allt handlar det 
om att det fi nns andra som bär på tankar som 
liknar ens egna. Att man inte är ensam!
Lars Viks prisbelönta 
pjäs Snigelpojken om 
en lite blyg pojke och 
en rapp-käftad fl icka. 
Efter att ha spelats i 
Norge har den nu 
Sverigepremiär i Big 
Winds regi. Med Ola 
Karlberg och Karin 
Sillberg. Föreställnings-
längd 40 min.
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