
med big wind på
Barnteater

     konstepidemin och
      andra platser i göteborg
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Undrar du något eller vill ha aktuell info. Kontakta oss! 
www.bigwind.se, info@bigwind.se, 031-827728
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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): 110 kr/pers.

februari-april 2016



Nu blir kvällarna ljusare för varje dag 
och så dimper dessutom Big Winds nya 
vårprogram ned... Fullt av föreställningar 
för halvstora och små. Med musik, dans, 
teater. På fyra olika spelplatser i staden. 
Förutom Konstepidemin har artisterna i 
Big Wind knutit band med Hammarkullens 
Folkets Hus och Kulturhuset Vingen i Tors-
landa. Två av föreställningarna spelas även 
på Frölunda Kulturhus. För skolbarn, för-
skolebarn och familjer. Med sex favoriter 
ur repertoaren och en helt färsk föreställn-
ing. Ett späckat program som räcker ända 
fram till Valborg. Mycket nöje!

  FINT FÖR 
SKOLA, FÖRSKOLA 
  OCH FAMILJER

snigelpojken
Två tioåringar möts 
under stjärnorna. I 
gränslandet mellan 
barndom och ungdom. 
I insikten om hur krass 
världen faktiskt är. En 
hoppfull, överraskande 
och rolig föreställning 
om att våga mötas och 
börja prata. Kom ut ur 
ditt skal! Med Ola Karlberg och Karin Sillberg. 

För 10-12 år. Föreställningslängd 40 min. 

10-12 år

knack knack!
En välkomnande dansföreställning.Glid in i en magisk dansvärld där allt är föränderligt. 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. Knack Knack är 
en färgstark dans-
föreställning 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 biet huvudrollen 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 och 
ljuvlig musik. Med 
Bronja Novak Lind-
blad och Erik Dahl. 
Illustrationer:  Laurie 
Rosenwald. För 5-9 
år, familj Föreställn-
ingslängd 40 min.

5-9 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? Alla har en kropp.  Armen och Tarmen är en 

föreställning där kunskap och humor går hand i 

hand. Det sjungs, berättas och skrattas om den kött- 

och benansamling vi kallar kroppen. Det är inte 

konstigt, det är bara kul. Med Karin Sillberg. För 3-6 

år, familjer. Föreställningslängd 35 min

3-6 år

BAK-Å-FRAM-PÅ
En dansföreställning 
för de allra minsta. 

Vi hamnar på en picknick 

med en fl uga som gäst och 

en snuvig dam i turban som 

nyser så att kaffekopparna 

välter. Det börjar dugga. 

Jag måste torka mig med picknickfi lten... Nej, det 

var visst en handduk - en handduksdans!  - Vill ni 

dansa? - Får jag lov? Barnen tackar aldrig nej till 

vare sig skratt eller en svängom. Med Johanna Ehn.

För 2-5 år, familjer. Föreställningslängd 30 min.

Premiär!

3-6 år3-6 år

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. Ola Karlberg är den sjungande berättaren och alla sjunger 
med honom. Han berät-
tar på sitt oefterhärmliga 
sätt sagor som 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 3-8 år, familjer. 
Föreställningslängd 40 min.

annat tillstånd. Ola Karlberg är den sjungande 

3-8 år

2-5 år

ARRIETTY – LÅNAREN
I ett hus på landet bor 
lånarfamiljen Klock i 
lugn och ro under golvet. 
Men när dottern Arriet-
tys längtan efter solsken 
blir för stor ger hon sig ut 
i trädgården. Efter den dagen är inget sig likt. En 
musikal för halvstora barn om vänskap, identitet 
och frihet. Baserad på Mary Nortons böcker 
om Lånarna. Med Johanna Ehn, Karin Sillberg, 
Erik Dahl och Ola Karlberg. För 6-9 år, familjer. 
Föreställningslängd 70 min.

6-9 år


