
med big wind på
Barnteater

     konstepidemin och
      andra scener i göteborg
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spelschema

1/2 Ticken  KEP   9.30     Snövit  Vingen 9.30 + 12.00
2/2 Ticken  KEP   9.30     Snövit  Vingen 9.30 + 12.00
3/2 Ticken  KEP  14.00 Offentlig premiär!

20/2 Ticken  Sjumila  9.30
21/2 Ticken  Sjumila 9.30

27/2 Sova Räv  KEP 9.30 Ticken  Vingen  9.30
28/2 Sova Räv  KEP 9.30 Ticken  Vingen  9.30
1/3 Sova Räv  KEP 9.30
3/3 Sova Räv  KEP  14.00 Offentlig premiär!

5/3 Sova Räv  Blå Stället 9.30 Kullerb  Sjumila 9.30
6/3 Bak-å.. KEP 9.30 Kullerb  Blå Stället 9.30
7/3 Bak-å.. KEP 9.30 Sova Räv  Vingen  9.30
8/3 Bak-å... Vingen 9.30

13/3 Knack K KEP 9.30
14/3 Knack K Sjumila 9.30

21/3 Sova Räv  Sjumila 9.30
22/3 Sova Räv  KEP 9.30
23/3 Sova Räv  KEP 9.30 + 17.30 Fredagspys med disco!

26/3 Sipa Lipa Blå Stället 9.30
28/3 Snövit Aftonstjär 9.30

9/4 Sipa Lipa KEP 9.30
10/4 Sipa Lipa KEP 9.30
14/4 Kullerb...  KEP 14.00 Konstepidemilördag

16/4 Kullerb... Blå Stället 9.30
17/4 Kullerb... KEP 9.30 Ticken... Blå Stället 9.30
18/4 Kullerb... KEP 9.30 Ticken... Blå Stället 9.30

25/4  Kullerb... Vingen 9.30
27/4 Bak-å.. KEP 17.30  Fredagspys med disco!
 
2/5 Ticken  KEP 9.30 + 10.45
3/5 Ticken  KEP 9.30 + 10.45

8/5 Snövit  Aftonstjär 9.30

25/5 Snövit  KEP 9.30
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februari-maj 2018

På Fredagspys och lördagsföreställningar öppnar vi 1 
tim innan för fi ka. Extrainsatta föreställningar ser du 
på vår hemsidas kalendarium. Frågor?  Kontakta oss! 

www.bigwind.se, info@bigwind.se, 031-827728
Följ oss på facebook, instagram och i verkliga livet.

februari-maj 2018

boka nu!
SKOLBOKNING – Gå till www.bigwind.se - biljett-

bokning. 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 på kulturpunkten.nu eller Stora teaterns biljettkon-

tor, 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.

Spelplatser: Konstepidemin (KEP), Sjumilahallen (Sjumila),
    Blå Stället, Kulturhuset Vingen, Aftonstjärnan



hemma bäst! Kullerbagge
En danzoologi !
Bronja Novak Lind-
blad har i långa tider 
sökt efter intressanta 
småkryp och se här 
– En art som gömt 
sig för vetenskapen! 
Kullerbaggen. Den är 
enormt rar, speciell 
och knappt synlig. 
Men med hjälp av fan-
tasynen kan nu alla med barnasinne se den om 

de bara anstränger sig en aning. Men vad gör 

den egentligen?  Föreställningslängd: 30 min

2-5 år
Kavajen har visst vaknat på 
fel sida idag och gör lite 
som den vill. Skorna pratar 
om ditt och datt. Hatten fat-
tar inte ett skvatt.
Finurligt möter Johanna 
Ehns figur problem och 
konstigheter.
Men utan problem – inga 
lösningar! Med Johanna Ehn. 
Föreställningslängd 30 min.

BAK-Å-FRAM-PÅ 2-5 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! Dan-
sarna leder varsamt de små barnen till svän-
giga födelsedagskalas, iväg på bilresor till 
havet mm. Knack Knack är en färgstark dans-
föreställning för barn 
och familj! Föreställn-
ingslängd 35 min.

3-8 år
Sipa lipa lakritspipa

Lennart Hellsings texter 
och Knut Brodins musik har 
glatt Sverige i decennier. 
Ordlekar, härliga figurer 
och roliga rim. Herr Gurka, 
Krakel Spektakel och 
Dinkeli dunkeli dojaför att 
nämna några. Med Ola Kar-
lberg och pianisten Johanna 
Nordström. 
Föreställningslängd: 40 min.

4-9 år

snövit
Den älskade sagan. 
Som du aldrig förr 
har sett den. Här får 
du möta inte bara 
Snövit, Prinsen och 
Styvmorsan. Person-
galleriet är utökat 
med flera sköna 
karaktärer. Spegeln 
och dess sanningar spelar givetvis en central roll 
och visst älskar vi Snövit och visst hatar vi Styv-
modern. Föreställningslängd: 70 min

6-10 år

Detta är Big Winds vårprogram. Som alltid med 
en repertoar av föreställningar för barn. Våren 
2018 med två premiärer: Ticken, Tocken TAKK 
och Sova Räv. Dessutom med två nya spelplatser: 
Aftonstjärnan och Blå Stället. 
Big Wind är ett turnérande kompani och spelar 
över hela Sverige. Borta bra men... På Konstepi-
demin spelar vi mest, repeterar och har vårt 
vattenhål mellan turnéerna. I den här foldern ser 
ni allt vi arrangerar själva och säljer biljetter till 
runt om i Göteborg. Men glöm inte att Big Wind 
kan dyka upp där du minst anar det och när som 
helst. Så: håll ögonen öppna så ses vi längs vägen!
    hälsar /Big Wind

…ticken tut, vem tittar ut?
Rustan råtta som ville snö 
skotta. Det arga biet Siv, 
en fnissig katt & osten som 
blev kvar. Cilla & cellisten 
Mats leder barnen in i en 
fantasivärld full av ljuv 
musik, sånger, tecken som 

stöd (TAKK) och dans. Barnen sjunger med. Alla 

viftar på sin svans. Förest. c:a 40 min

Ticken tocken takk...
Premiär!

3-6 år

Ibland måste man lura en 
tupp och ha en räv bakom 
örat. Titta, den uppdruckna 
mjölken finns kvar. Nämen? 
Går solen och lägger sig i 
en brevlåda? Ola Karlberg 
fabulerar, berättar och sjun-
ger och de listiga barnen 
leds med van hand in i 
musik och fantasi. 
Förest.40 min.

Sova räv
Premiär!

3-6 år


