39 28/9
29/9
30/9
1/10

KONSTEPIDEMIN,
ÅTTAN

HAMMARKULLENS
FOLKETS HUS

TORSLANDA
VINGEN

Snövit
Snövit
Snövit
Snövit PREMIÄR!

40 4/10
5/10
6/10

Armen o tarmen
Armen o tarmen

TID

9.30
9.30
9.30
14.00

9.30
9.30
Armen o tarmen 9.30

42 18/10 Snövit
19/10 Snövit
20/10 Snövit

9.30
9.30
9.30

43 25/10 Armen o tarmen
26/10 Armen o tarmen
27/10
28/10
29/10 Armen o tarmen

9.30
9.30
Armen o tarmen 9.30
Armen o tarmen 9.30
14.00

Armen o tarmen
45 8/11 Sipa Lipa
Armen o tarmen Sipa Lipa
9/11
Sipa Lipa
10/11
12/11 Sipa Lipa PREMIÄR!
Sipa Lipa
13/11

9.30
9.30
9.30
14.00
14.00

46 14/11
16/11
17/11

9.30
9.30
9.30

Snövit
Snövit
Sipa Lipa

47 21/11
22/11
26/11 Bjällerkling
48 30/11 Bjällerkling
2/12
49 6/12
7/12
8/12
9/12
50

Snövit
Snövit

9.30
9.30
14.00
9.30
9.30

Bjällerkling

Bjällerkling
Bjällerkling
Bjällerkling

13/12
14/12
16/12 Bjällerkling

Avsändare: Big Wind, Konstepidemins väg 6,
413 14 Göteborg.

v. DAT.

B

september-december 2016

sverige
Porto
betalt

spelschema

Bjällerkling
Bjällerkling
Bjällerkling

9.30
9.30
9.30
17.30
9.30
9.30
17.30

Undrar du något eller vill ha aktuell info. Kontakta oss!
www.bigwind.se, info@bigwind.se, 031-827728

boka nu!
SKOLBOKNING – Gå till www.bigwind.se - biljettbokning. Fyll i formuläret och klicka på skicka.
Kulturpunkten på Stora Teatern 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 förskolebarn 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.

Barnteater

med big wind på
konstepidemin och

andra platser i göteborg
september-december 2016

Många frön
och flera
perenner
Big Wind sprider sitt frömjöl över staden. Som ett
resultat av detta gror våra samarbeten med Kulturhuset Vingen i Torslanda och Hammarkullens
Folkets hus till glädje för all stadens frön. Nya plantor skjuter upp i Göteborg, rottrådar går genom
stadsdelar och mellan barn. Denna höst odlar vi
fyra fantastiska föreställningar för er att skaffa
biljetter till. Två helt nya och två favoriter i repris.
Snövit och Sipa, Lipa Lakritspipa har premiär under
hösten.

Två perenna plantor
Armen och Tarmen spelar vidare och eftersom det
med största sannolikhet blir jul också i år så dansar
och sjunger vi Bjällerkling när det börjar lacka…

Var då då?
Sedan början av 2016 spelar vi återkommande i
Linnéstaden, Torslanda och Hammarkullen. Det är
på de tre ställena vi själva står för arrangemanget
och säljer biljetter men därutöver spelar vi uppsökande i alla stadens delar. Under hösten kommer
bl.a Bak-å-fram-på att dyka upp lite här och var.
Som ett vackert ogräs.
Kolla in bigwind.se för turnéplaner och alla våra
föreställningar.

NYHET! Syntolkade föreställningar.
Vi har fått möjligheten att syntolka vissa av hösten
föreställningar så vi ber er som har det behovet att
kontakta oss för att se vilken dag och föreställning
som skulle passa er bäst.
Måtte hösten flamma färgrikt och låt gärna vintern
vänta en smula. Även om barnen växer året runt.

iär!
Prem

iär!
Prem

snövit

Summa sumarum
sexton sardiner...

Spegel, spegel
på väggen där…
En tårta, stor och jättedyr.
En liten säng, en brödbit.
En saga fylld med äventyr.
Berättelsen om Snövit.
Världens mest älskade saga fylld med dans
,
musik och humor. Med Johanna Ehn, Karin
Sillberg, Ola Karlberg. För 5-9 år, familj.
Regi: Åsa Gustafsson.
Föreställningslängd: 50 min

5-9 år

ARMEN OCH TARMEN
En mag-isk föreställning med
och om kroppen.

Sipa lipa
lakritspipa

3-6
år

Tänk vad kroppen kan! Sjunga,
dansa, rapa. Vad
finns därinne?
Vad är det till för?
Vart tar maten
vägen när vi har
tuggat och svalt?
Armen & Tarmen
är en föreställning
där kunskap och
ser
humor går hand i hand. Alla har en kropp. Vi
lika.
gt
väldi
vi
är
ändå
väldigt olika ut och
och
Det sjungs, berättas och skrattas om den köttpen.
benansamling vi kallar krop
j.
Med och av Karin Sillberg. För 3-6 år, famil
Föreställningslängd 35 min

Lennart Hellsings texter
har glatt Sverige i decennier. Ordlekar, härliga
figurer och roliga rim.
visor och klingar fint
blivit
har
r
texte
a
Mång
i den svenska sångskattkistan. Herr Gurka,
för att
Krakel Spektakel och Dinkeli dunkeli doja
a till
diern
melo
skrev
in
Brod
Knut
a.
någr
a
nämn
och
Korta
rna.
texte
som
de flesta. Lika kärnfulla
kt
perfe
och
svåra
lagom
is
prec
,
till synes enkla
erg
avpassade för barnens röster. Med Ola Karlb
och pianisten Johanna Nordström. För 6-9 år,
familj. Föreställningslängd: 40 min.

6-9 år

Bjällerkling

Den ultimata julshowen.

r
2-102 å

Tomtenissar fnissar. Julkorven är
på rymmen. Vad
är det som klingar och klampar
i sena timmen?
För ett par år sedan bestämde sig
Big Wind
för att inte bara sjunga julsångern
a i sina egna
stugor. Då bjöds Göteborgs förs
kolor, skolor och
familjer på en dansant och härlig
julföreställning på Konstepidemin. Julens sån
ger och danser
i musikalisk-artistisk tappning. Infö
r julen 2016
ska vi för tredje året
få se och uppleva
spänning, stämning
och förväntan innan
julstöket helt tar över.
Är det månne en tradition på uppseglande?
Och i år på alla tre
scenerna. Med Big
Winds ensemble. En
föreställning för alla
åldrar! Föreställningslängd: 40 min.

