
med big wind på
Barnteater
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spelschema

Ti 15 sept
On 16 sept
To 17 sept

Ti 22 sept
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To 24 sept
Fr 25 sept
Lö 26 sept

Ti 29 sept
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To 1 okt
Fr 2 okt
Lö 3 okt
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Fr 9 okt
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Fr 16 okt
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Undrar du något eller vill ha aktuell info. Kontakta oss! 
www.bigwind.se, info@bigwind.se, 031-827728

september-december 2015

boka nu!
Alla biljetter bokas via Kulturpunkten/

Stora Teaterns biljettkassa.

SKOLBOKNING – Gå till www.bigwind.se - biljett-

bokning. Fyll i formuläret och klicka på skicka. 

Kulturpunkten kommer att kontakta dig för 

bekräftelse etc. 2 lärare går gratis per 10 elever. 

Bokningen är bindande och faktura skickas direkt. 

Biljettunderlag skickas på mejl.

PRIVATPERSON – Om du är privatperson som vill gå 

på vardags- eller lördagsföreställningarna så bokar 

du on-line. Kulturpunkten/Stora teaterns biljettkontor, 

öppet mån-fre 12-18, lör 10-14, tel 031-368 32 99. 

Du kan också köpa direkt i dörren, på spelplatsen, 

innan föreställning.

BILJETTPRIS - Förskolor/skolor inom Göteborgs 

stad täcks av biljettsubvention. Skolelever och för-

skolebarn som besöker med sin skola eller förskola 

betalar 30:- per barn. För förskolor/skolor utanför 

Göteborgs stad gäller ordinarie pris. Ordinarie pris 

och privatpersoner (oavsett ålder, om man 

fyllt ett år): 100 kr/pers.



Äntligen är hösten här - och med den  
föreställningar  med Big Wind på både 
Blå Stället och Konstepidemin, för 
både skol- och förskolebarn. Och för 
familjerna! Sex olika föreställningar, 
några favoriter ur repertoaren och 
urpremiären av Armen och Tarmen. 
Starka berättelser, ljuv musik och plats 
för att bjällra mot jul… Välkomna!

En höst fylld 
med allvar, humor, 
dans och musik!

snigelpojken
Två tioåringar möts 
under stjärnorna.
I gränslandet mellan 
barndom och ungdom.
I samtal och i tystnad. 
I insikten om hur krass 
världen faktiskt är. En 
hoppfull, spännande 
och varm föreställning! 
Med Ola Karlberg och 
Karin Sillberg. För 10-12 
år. Föreställningslängd 40min. 

10-12 år

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 leder varsamt de små barnen till svängiga födelsedagskalas, iväg på bilresor till havet mm. En hyllning till fantasin, lek-fullheten och dansen. En glad själ i en glad kropp! Knack Knack är en färg-stark dansföreställning för barn och familj! För 3-8 år. Föreställningslängd 35 min.

3-8 år

BIROLLEN OCH MUSIKANTEN 
Vad vore världsberömda huvudroller utan 
biroller och musikanter? Men i den här musik-
föreställningen har visst birollen fått huvud-
rollen och här får hela publiken vara i både 
uppvärmning 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.
För 6-9 år, familj
Föreställnings-
längd 40 min. 

6-9 år

ARMEN 
OCH TARMEN
En föreställning 
med och om 
kroppen. 
Tänk vad kroppen kan! 
Sjunga, dansa, rapa. Vad 

fi nns därinne? Vad är det till för? Vart tar maten 

vägen när vi har tuggat och svalt? Armen och 

Tarmen är en föreställning där kunskap och humor 

går hand i hand. Alla har en kropp. Vi ser väldigt 

olika ut och ändå är vi väldigt lika. Det är inte 

konstigt, det är bara kul. Det sjungs, berättas och 

skrattas om den kött- och benansamling vi kallar 

kroppen. I kroppen ryms både pinsamheter, trygg-

het och möjligheter! Med Karin Sillberg. För 3-6 år 

och familj. Föreställningslängd 35 min.

3-6 år

Premiär!

DET VAR EN GÅNG…
Det var en gång… Här börjar sagan och nu 
bjuds åhöraren in i en annan tid, en annan värld och ett annat tillstånd. Till en plats där vi förstår djurens språk, där fantasin regerar och där den lilla alltid överlistar den stora! Ola Karlberg 
är den sjungande berät-
taren och alla sjunger med 
honom. Han berättar på sitt 
oefterhärmliga sätt sagor 
för alla som inte vill somna. 
De här sagorna är till för 
att väcka folk! I tät kontakt 
med barnen leder han oss 
hela vägen från Det var en 
gång… till Snipp, snapp 
snut. Och så var sagan 
slut! För 3-6 år, familjer. 
Föreställningslängd 35 min. 3-6 år

BJÄLLERKLING
Vad vore en jul utan 
berättelser? Utan 
musik? Utan önsknin-
gar? Tänk att det du 
önskar kan du få! Ett 
artistiskt julbord med 
musik, sång och dans. Julkul med Big Wind. För 
2-9 år och familj. Föreställningslängd 40 min.

2-9 år


