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fortsatt full fart framåt!
Fina föreställningar lever länge. Fyller framtiden med 

hopp, med skutt och med tro. Med kärlek till konsten, 

till hantverket, till kunnandet. 

Så hämtar Big Wind sina föreställningar ur lusten att 

kommunicera, att berätta, att se saken på ett nytt sätt, 

att leka. 

Big Wind är en ambulerande repertoarteater med ett 

gäng föreställningar i rockärmen. För alla åldrar, plats-

er och smaker. Hoppas vi ses!
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-9 år, familj
Fst längd: ca 70 min
Medverkande: 3 personer
Max publik: 150 personer
Scenbredd/djup: 7 x 5 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 380 V, 16 A
Bygg/Rivtid: 120 min/45 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2017/2018: 
1 fst: 15000,-
2  fst samma lokal och dag: 
25000,-

snövit 
Den älskade folksagan i ny kostymHär får vi inte bara möta Snövit, Prinsen och Styvmorsan. Nej, den frodiga Tant Svea, allt-i-allon Kluck, en rockig fé och de där sju som inte trivdes i stan, utan bosatte sig 
i skogen och kallar 
sig Sköna Sjuan. De 
vill också vara med. 
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.
Ett musikaliskt glädjepiller för alla åldrar.
Regi: Åsa Gustafsson
Med Johanna Ehn, Karin Sillberg och Ola Karlberg

6-9 år
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Sipa lipa lakritspipa
Summa summarum sexton sardiner

Lennart Hellsings texter har glatt Sverige i 

decennier. Ordlekar, härliga figurer och roliga 

rim. Många texter har blivit visor och klingar 

fint i den svenska sångskattkistan. 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 avpas-

sade för barnens 

röster. 

Med Ola Karlberg 

och pianisten 

Johanna Nordström.
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 4-9 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 100 personer
Scenbredd/djup: 4 x 4 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Gärna
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp:  Ja, tack
Priser 2016/2017 
1 fst: 10500,-
2  fst samma lokal och dag: 
17500,-

4-9 år

Lyssna på Big Wind på Spotify!



Följ Big Wind på Facebook!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 2-5 år, familj
Fst längd: ca 30 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 50 personer
Scenbredd/djup: 4 x 4 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/30 min
Bärhjälp: 1 person
Priser 2017/2018 
1 fst: 6500,-
2  fst samma lokal och dag: 
11000,-

Kullerbagge
En danzoologi för de minsta.

Kullerbaggen är 
så liten att den 
måste förstoras 
för att bli synlig. 
Den gömmer 
sig där i sitt skal 
men barnen vet 
precis hur man gör för att locka ut den. Och det 

finns fler saker inne i skalet!
En smågalen resa in i Kullerbaggens mikro

kosmos av dans och rörelse, omfamnat av ljud 

och ljus.
Av och med: Bronja Novak Lindblad. För 2-5 år. 

Föreställningslängd: 30 min Premiär: 25 April 

2017

2-5 år
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Vill du se våra föreställningar på film: vimeo.com/bigwind/albums

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 2-5 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 50 personer
Scenbredd/djup: 4 x 4 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 75 min/30 min
Bärhjälp: Gärna
Priser 2017/2018: 
1 fst: 6500,-
2  fst samma lokal och dag: 
11000,-

Bak Å Fram på
Stor dans på liten yta för små barn

Kavajen har visst vaknat på fel sida idag och gör 

lite som den vill. Skorna 

pratar om ditt och datt. 

Hatten fattar inte ett skvatt.

Dansant, finurligt och 

kärleksfullt möter Johanna 

Ehns figur problem och 

konstigheter. 

Men problem är till för att 

lösas. 

Och utan svårigheter - 

inga lösningar!

2-5 år
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Inte köpa grisen i säcken? I kalendariet på hemsidan går det lätt att se var vi spelar. 

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 4 x 3 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp: 1 person
Priser 2017/2018 
1 fst: 6500,-
2  fst samma lokal och dag: 
11000,-

Fröken sill simmar till
En musikföreställning i vått och torrt

Ja, vad simmar hon till? Till havs? Eller simmar 

hon ner till toppensnäckorna Sjapp och Klack 

på botten? Fylld av gungande rytmer och 

kluckande skratt tar Fröken Sill oss med på ett 

plaskande äventyr. Välkända sånger blandas 

med dem som 

man inte riktigt 

visste fanns, men 

trots det kunde 

sjunga med i. 

Cilla Klein är 

Fröken Sill och 

hon kan sanner-

ligen få barn att 

sjunga och vifta 

på fenorna. Plopp!

3-6 år
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DET VAR EN GÅNG…
Sagor och sång från när och fjärran
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. 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! 

3-6 år
Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 4 x 3 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/30 min
Bärhjälp: Gärna
Priser 2017/2018: 
1 fst: 6500,-
2  fst samma lokal och dag: 
11000,-
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BIROLLEN OCH MUSIKANTEN 
Sång, dans och animerad fi lm
Vad vore världsberömda huvudroller utan 
biroller och musikanter?  I den här musik-
föreställningen har visst birollen fått en hu-
vudroll och hela publiken får tydligen vara 
med i både uppvärmning och aria. En lekfull 
föreställning där en Mus och ett Bi bjuder på 

skönsång och dans 
tillsammans med 
animerad film. 
Med Bronja Novak 
Lindblad och Erik 
Dahl. Illustrationer:  
Laurie Rosenwald. 
Musik: Erik Dahl 
Idé: Bronja Novak 
Regi: Cilla Klein

5-9 år

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 5-9 år, familj
Fst längd: ca 45 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 7 x 7 m
Takhöjd: 3 m
Mörkläggning: Absolut
Ström: 380 V, 16 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2017/2018: 
1 fst: 10500,-
2  fst samma lokal och dag: 
17500,-
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snigelpojken
Hemligheter och 
förtroenden
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! 
I regi av Ole Forsberg. Skriven av den norske 

teatermannen Lars Vik. Med Ola Karlberg och 

Karin Sillberg. 

10-12 år

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 10-12år
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 5 x 5 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning:  Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/30 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2017/2018: 
1 fst: 10500,-
2  fst samma lokal och dag: 
17500,-

Snigelpojken och de andra föreställningarna kopplas med 
fördel ihop med skolarbete. T.ex i Skapande skola.

9 Lyssna på Big Wind på Spotify!



Big Wind turnérar över hela landet. Från Ystad till Kiruna

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-8 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 6 x 6 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning: Ja
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2017/2018: 
1 fst: 10500,-
2  fst samma lokal och dag: 
17500,-

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-8 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 6 x 6 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning: Ja
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2017/2018: 
1 fst: 10500,-
2  fst samma lokal och dag: 
17500,-

knack knack!
En välkomnande dansföreställning.Glid in i en magisk dansvärld där allt är förän-derligt. 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. En hyllning till fantasin, lekfullheten och dansen. En glad själ i en glad kropp! Knack Knack är en färgstark dansföreställning för barn och familj! Koreografi: Lina Persson, Johanna Ehn & 

Fanny Kivimäki

3-8 år
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Blommornas vals
En dans- och musikhappening

En tidsenlig och glad färd med dansakrobatika 

blommor från Big Winds rabatter. Tillsammans 

med DJ Klorofyll och Super Kirskål intar de 

dekorativa och egoistiska blommorna 

spelplanen.

En vacker och anarkistisk samling plantor 

i fräck framfart 

genom parker och 

scener. En musika-

lisk blomstafett som 

tycks vägra stanna. 

De egensinniga 

blommorna gör 

allting, men lovar 

ingenting – förutom 

underhållning och fantasi att inspireras av.

Alla Föreställningsfakta:
Målgrupp: alla
Fst längd: ca 30 min
Medverkande: 5 personer
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 60 min/45 min

Priser 2017/2018: 
1 fst: 27000,-
2 fst samma dag: 28000,-

11 Tveka inte att ringa om det är något du undrar!



Bjällerkling
Den ultimata julshowen. 2-9 år
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 
julsångerna i sina egna 
stugor.  Julens sånger 
och danser i musika-
lisk-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 
ensemble. En föreställn-
ing för alla åldrar! 
Föreställningslängd: 40 
min.

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 2-9 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 4 personer
Max publik: 100 personer
Scenbredd/djup: 8 x 7 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning:  Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2017/2018: 
1 fst: 20000,-
2  fst samma lokal och dag: 
32000,-

12Jul blir det ju nästan varje år!



För Skåne, Halland och Göteborg har Big Wind speciella priser. 

Föreställningsfakta:
Målgrupp: åk 7-9, gymnasiet 
och unga vuxna.
Fst längd: 2,5 tim (fördelat på 
45 min konsert, 15 min paus, 90 
min workshop). 
Medverkande: 3 personer
Max publik: 90 personer
Scenbredd/djup: 4 x 2 m
Takhöjd: 2 m
Mörkläggning:  Inte nödvändig
Ström: 240 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 60 min/45 min
Priser 2017/2018: 
1 fst: 12000,-
2  fst samma lokal och dag: 
20000,-

Skriv en låt!
Tre väletablerade musiker och låtskrivare, 
med stor erfarenhet och lust att arbeta med 
unga från årskurs sju 
upp till gymnasium och 
folkhögskola, delar 
med sig av sina tankar 
och tips. De spelar sina 
låtar - berättelser ur 
vardagen, om livets 
stora frågor och små 
detaljer. Passar samti-
digt på att berätta om 
hur man kan snickra 
ihop en låt och hur 
man känner igen en 
bra låtidé.  Att lita på 
sin egen röst! Med: 
My Quiet Companion. Patrick Rydman, Sofia 
Ekberg och Henrik Cederblom.

13 +  år
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I stöpsleven
Föreställningarna i denna broschyr spelar vi un-
der 2017/18. Erfarenheten säger dock att det alltid 
dyker upp nya idéer och föreställningar längs 
vägen. Många gånger med kort varsel. Mindre 
föreställningar eller saker som legat och jäst...
Det vi redan känner till är Bronja Novak Lind-
blad och Sara Sjödahls samarbete som håller på 
att ta form i vuxenföreställningen Spöksonaten. 
Kring en flygel kretsar en svart dam. Eller är det 
ett spöke? Klassiskt piano med modern dans. 
Jajjamen! 
På barnormådet ligger Cilla Klein i startgroparna 
för en ny musikföreställning för små barn med 
tecken som stöd. Premiär hösten 2017.
Mer info om dessa kommer i sinom tid!
Håll utkik på hemsidan efter det senaste och för 
vuxenproduktioner.

Matilda Magnusson, 
producent: 
031-722 50 16
matilda@bigwind.se

skapande skola
Big Winds föreställningar 
är utmärkta som utgång-
spunkt för skapande 
skolaverksamhet. Antingen 
tar vi avstamp i föreställnin-
gens form eller i dess 
innehåll. Är det dans, musik 
eller teater som frestar? 
Berättande eller sång? Ring 
så bollar vi idéer.



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

BBig wind
Big Wind är ett av landets flitigaste 
och mest anlitade resande teater-
sällskap. Verksamheten bedrivs i 
hela landet med säte i Göteborg. Big 
Wind spelar sedan 1989 mellan 300 
och 400 föreställningar per år för 
20-40 000 personer. Huvudsakligen 
för barn och ungdomar från norr 
till söder. Big Wind står konstnärligt 
stadigt förankrat i tvärdraget mellan 
de tre uttrycksformerna dans, musik 
och teater. Big Wind är en fri varelse! 

sverige
Porto
betalt
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