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i glada vänners Lag...
...leker man bäst. I leken finns friheten och möjlighet-
en att saker och ting utvecklas. Tillsammans med sin 
publik utforskar Big Wind skapandet och leken. Här 
handlar det både om form och innehåll. Eller rättare 
sagt varken om form eller innehåll. Vår publik bryr 
sig vanligen inte om ifall det är dans eller dikt eller 
intrumentalmusik. De vill ha en upplevelse! Bli berör-
da, kittlade och få njuta. Det gör vi vårt bästa för att 
uppfylla!

Big Wind är en ambulerande repertoarteater med ett 
helt gäng föreställningar i rockärmen. För alla åldrar, 
platser och smaker. Hoppas vi ses!
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 6 x 5 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp: 1 person
Priser 2018/2019 
1 fst: 11500,-
2 fst samma lokal och dag: 
18500,-

TAKK - tecken som alter-
nativ och kompletterande 
kommunikation

Ticken tocken takk
…ticken tut, vem tittar ut?

Är det Rustan råtta som 

ville snö skotta eller 

det arga biet Siv? Nej 

nu var det dags för 

myran Märta med sin 

gröna ärta å Ticken 

Tocken Tupp... där 

dyker en mullvad upp. 

Ett stim av rim simmar 

över scenen och den 

frusna måsen kommer 

loss med benen.

Ticken Tocken Takk är 

en musikföreställning 

som är härlig för både örat & ögat. Cilla Klein 

och Mats Lindberg rullar in barnen i en rolig 

värld av djur, rim, rörelser & tecken. Sång, cello 

och fiol hjälper också till. 

3-6 år



3 Lyssna på Big Wind på Spotify!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 60 personer
Scenbredd/djup: 4 x 4 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp: Gärna
Priser 2018/2019 
1 fst: 7000,-
2 fst samma lokal och dag: 
11500,-

sova räv
En lurig föreställning

Sova Räv – en berättarföreställning bland 

djuren.  

Listiga djur, härliga djur, 

sjungande, kraxande 

och kloka djur… Rävar, 

sköldpaddor, sniglar, 

kråkor, grisar och 

vargar. Här passerar 

djuren revy i sagor och 

sånger. Och tre dikter 

av Gustav Fröding, tro 

det eller ej. 

Ola Karlberg leder med 

varsam hand in barnen 

i en fantasiskog full av både faror och fröjder. 

3-6 år



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 2018/2019 
1 fst: 7000,-
2 fst samma lokal och dag: 
11500,-

Kullerbagge
En danzoologi för de minsta.

Koreografen och dan-
saren Bronja Novak 
Lindblad har i långa 
tider, med förstorings-
glas, sökt efter intressan-
ta småkryp och se där 
– En art som gömt sig för 
vetenskapen! Kullerb-
aggen. Den är enormt 
rar, speciell och knappt 
synlig. Men med hjälp av 
fantasynen kan nu alla 
med barnasinne se den 
om de bara anstränger sig en aning. Men vad 

gör den egentligen?  Vad håller Kullerbaggen 

på med?

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 2018/2019: 
1 fst: 7000,-
2 fst samma lokal och dag: 
11500,-

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 Johan-

na Ehns figur problem 

och konstigheter. 

Men problem är till för att 

lösas. 

Och utan svårigheter - 

inga lösningar!

2-5 år

5



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 2018/2019 
1 fst: 7000,-
2 fst samma lokal och dag: 
11500,-

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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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-11 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 2018/2019: 
1 fst: 16500,-
2 fst samma lokal och dag: 
26500,-

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-11 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 2018/2019: 
1 fst: 16500,-
2 fst samma lokal och dag: 
26500,-

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 Styv-
modern. Det är ju 
hon som är skurken.
Ett musikaliskt glädjepiller för alla över sex bast.
Regi: Åsa Gustafsson

6-11 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.

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 2018/2019 
1 fst: 11500,-
2 fst samma lokal och dag: 
18500,-

4-9 år
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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.  Ju-
lens sånger och dans-
er i musikalisk-artis-
tisk tappning.  Upplev 
spänning, stämning 
och förväntan innan 
julstöket helt tar över. 
Med Big Winds en-
semble. En föreställ-
ning för alla åldrar! 

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: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Priser 2018
1 fst: 22000,-
2 fst samma lokal och dag: 
34000,-

Jul blir det ju nästan varje år!



Big Wind turnérar över hela landet. Från Ystad till KirunaBig Wind turnérar över hela landet. Från Ystad till Kiruna 10

julgruppen
Blommornas vals i vinterskrud
Ett anarkistiskt blomarrangemang.
Vad vore julen utan sina viktigaste dansartis-ter: fru Julstjärna, fröken Hyacint, MC Amaryl-lis, DJ Mossa och Tant 
Äpple? 
Med personlig 
elegans, tävlingsin-
stinkt och en aldrig 
sinande energi är de 
årets absolut bästa 
blomsterarrange-
mang! 
Som smällen i kara-
mellen, som fetaste 
klappen och som glansen i glittret skapar de säsongens värsta stämning! 

ter: fru Julstjärna, fröken Hyacint, MC Amaryl-

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

Priser 2018/2019: 
1 fst: 28000,-
2 fst samma dag: 29000,-
3 fst samma dag: 30000,-

Spelplatser är ute/inne där folk 
samlas. Konferens och kalas



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 gen-

om parker och över 

torg. En musikalisk 

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 2018/2019: 
1 fst: 28000,-
2 fst samma dag: 29000,-
3 fst samma dag: 30000,-

Spelplatser är ute/inne där 
folk samlas. Konferens och 
kalas

11 Tveka inte att ringa om det är något du undrar!
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: alla
Fst längd: ca 10-20min
Medverkande: 2 personer
Priser 2018/19 
1 fst: 10 000,-
2 fst i samma lokal och dag: 
12 000,-
3 fst i samma lokal och dag: 
14 000,-
Resa: 40,- /mil 

Spelplatser är ute/inne där folk 
samlas. Konferens och kalas

Föreställningsfakta:
Målgrupp: alla
Fst längd: ca 10-20min
Medverkande: 2 personer
Priser 2018/19 
1 fst: 10 000,-
2 fst i samma lokal och dag: 
12 000,-
3 fst i samma lokal och dag: 
14 000,-
Resa: 40,- /mil 

Spelplatser är ute/inne där folk 
samlas. Konferens och kalas

syster!
Dans, humor och stärkta hättor

Två sjuksköter-

skor från en svun-

nen tid kommer 

på besök. Bered-

da att hjälpa, 

lindra och trösta. 

Att kort sagt 

utöva sitt kall. 

Med glimten i ögat rör 

sig Ulla Eckersjö och Stina Hedberg i en histor-

isk tid, i filosofins utkant på de hala dansgolvs-

bräderna. De ställer utan att yttra ett ord frågor 

om vårdens kärna, kvinnoyrken, tillit, placebo 

och praktiska arbetskläder.

Tjugo minuter dans var som helst: På konfer-

ensen, på äldreboendet, i klassrummet, stad-

sparken eller...

Alla



För Skåne, Halland och Göteborg har Big Wind speciella priser. 13

Föreställningsfakta:
Målgrupp: vuxna/skola
Fst längd: ca 60/40 min
Medverkande 2 personer
Pris 2018/2019: 
Kvällsförest. 12 500 kr 
Skolföreställning
1 fst: 11500,-
2 fst samma lokal och dag: 
18500,-

För Skåne, Halland och Göteborg har Big Wind speciella priser. 13

Föreställningsfakta:
Målgrupp: vuxna/skola
Fst längd: ca 60/40 min
Medverkande 2 personer
Pris 2018/2019: 
Kvällsförest. 12 500 kr 
Skolföreställning

Black Ghost 

En duell mellan fl ygel och klänning.

Mitt i brytpunkten mellan genialitet och 

knäppskallighet placerar Bronja och Sara sin 

mycket personliga föreställning Black Ghost.

Helt i Beethovens anda! 

Välkommen till 
en afton med fly-
geln i centrum! 

Hela duellen 
utgår från Lud-
wig van Beetho-
vens berömda 
pianosonat nr 
17 i D-moll dvs 
Spöksonaten.

Vuxna
13-18
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Matilda Magnusson, 
producent: 
031-722 50 16
matilda@bigwind.se

kropp i rum
Emellanåt arbetar Big
Winds med Skapande Sko-
la. Specialsytt som i Kropp
i Rum eller utifrån en
föreställning. Så hör av dig
till oss. Är det dans, musik
eller teater som frestar?
Berättande eller sång? Ring
så bollar vi idéer.

I stöpsleven
Föreställningarna i 
denna broschyr spelar 
vi under 2018/19. Erfar-
enheten säger dock att 
det alltid dyker upp nya 
idéer och föreställning-
ar längs vägen. Många 
gånger med kort varsel. 
Mindre föreställningar 
eller saker som legat 
och jäst...
Håll utkik på hemsidan 
efter det senaste.



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

B
sverige
Porto
betalt

info@bigwind.se • 031-82 77 28 
www.bigwind.se 

Big wind
Big Wind är ett av landets 
flitigaste och mest anlitade 
resande teatersällskap. 
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 
stadigt förankrat i tvärdra-
get mellan de tre uttrycks-
formerna dans, musik och 
teater. 


