
med big wind på
Barnteater
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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.
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oktober -december 2017

På Fredagspys och lördagsföreställningar öppnar vi 1 tim 
innan för gröt och sånt.

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

Följ oss på facebook, instagram och i verkliga livet.

Oktober-december 2017



Efter regn kommer sol. Den som sår ska skörda. 
Intet är som väntans tider.  Men nu är inte väntan 
längre så lång. Big Winds höstprogram är som van-
ligt dignande av allehanda frukter. Föreställningar 
för både små och mindre. Vi har dessutom många 
föreställningar på turné runt om i stan. Gå in på vår 
hemsida för att se alla tillfällen att njuta.  Nytt för 
i år är utöver lördagsföreställningar  Fredagspys 
vissa fredagskvällar. I höst också med Disco 10/11. 
Sen blir det jul och Bjällerkling!         
Västliga hälsningar Big Wind 

Skördetid!

6-10 år

snövit
Den älskade sagan. 
Som du aldrig förr 
har sett den. Här får 
du möta inte bara 
Snövit, Prinsen och 
Styvmorsan. Persongalleriet är utökat med flera 
sköna karaktärer. Spegeln och dess sanningar 
spelar givetvis en central roll och visst älskar vi 
Snövit och visst hatar vi Styvmodern. Det är ju 
hon som är skurken.
Med Johanna Ehn, Karin Sillberg & Ola Karlberg. 
För 6-10 år, familj.
Regi: Åsa Gustafsson.
Föreställningslängd: 70 min

3-6 årJa, vad 
simmar 
hon till? Till 
havs? Eller 
simmar hon ner till toppen-
snäckorna Sjapp och Klack 
på botten? Fylld av gun-
gande rytmer och kluckande 
skratt tar Fröken Sill oss med 
på ett plaskande äventyr. 
Cilla Klein är Fröken Sill och 
hon kan sannerligen få barn 

att sjunga och vifta på fenorna. Plopp! Föreställn-

ingslängd 40 min. 3-6 år. Familj

FRÖKEN SILL SIMMAR TILL

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

BAK-Å-FRAM-PÅ 4-9 år

Sipa lipa 
lakritspipa
Lennart Hellsings texter 
har glatt Sverige i decen-
nier. Ordlekar, härliga 
figurer och roliga rim. 
Många texter har blivit 
visor och klingar fint i 
den svenska sångskatt-

kistan. Herr Gurka, Krakel Spektakel och Dinkeli 
dunkeli doja för att nämna några. Knut Brodin 
skrev melodierna till de flesta. Lika kärnfulla som 
texterna. Korta och till synes enkla, precis lagom 
svåra och perfekt avpassade för 
barnens röster. Med Ola Karlberg 
och pianisten Johanna Nordström. 
För 4-9 år
Föreställningslängd: 40 min.

3-6 årDET 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 berättaren och 
alla sjunger med honom. 
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. Föreställningslängd 35 min.

Bjällerkling
Den ultimata julshowen. 

2-102 år

Tomtenissar fnissar. Julkorven är på rymmen. Vad är det som klingar 
och klampar i sena 
timmen? 
Julens sånger och dans-
er i musikalisk-artistisk 
tappning. Inför julen 
2017 ska vi för fjärde 
året få se och uppleva 
spänning, stämning 
och förväntan innan 
julstöket helt tar över. 
Med Big Winds ensem-
ble. En föreställning för 
alla åldrar! Föreställ-
ningslängd: 40 min.


