
med big wind på
Barnteater

     konstepidemin och
      andra scener i göteborg
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spelschema
september-december 2018

På fredagspys och lördagsföreställningar öppnar 
vi 1 tim innan för fika. Extrainsatta föreställnin-

gar 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.

september-december 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 

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 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, Sjumilahallen,
    Blå Stället, Kulturhuset Vingen, Aftonstjärnan

September
20/9   Snövit   Aftonstjärnan 9.30 + 11.30
21/9   Sipa Lipa   Konstepidemin 17.30
25/9   Sova Räv  Aftonstjärnan 9.30 + 10.45 
26/9   Fabelstund  Konstepidemin 9.30 + 10.45 
26/9  Sova Räv   Vingen  9.30 + 10.45
27/9   Fabelstund   Konstepidemin 9.30 + 10.45
29/9   Fabelstund   Konstepidemin 14.00 

Oktober
2/10   Teckensäcken Konstepidemin 9.30 + 10.45
3/10   Fabelstund  Sjumilahallen 9.30 + 10.45
3/10  Teckensäcken  Konstepidemin 9.30 + 10.45 
4/10   Sova Räv   Konstepidemin 9.30 + 10.45
6/10   Teckensäcken Konstepidemin 14.00
15/10  Det bidde en… Sjumilahallen 9.30 + 10.45
16/10  Det bidde en… Konstepidemin 9.30 + 10.45
17/10  Det bidde en… Konstepidemin 9.30 + 10.45
18/10  Det bidde en… Vingen   9.30 + 10.45
19/10  Det bidde en… Konstepidemin 17.30
22/10  Det bidde en… Blå Stället   9.30 + 10.45
23/10  Det bidde en… Aftonstjärnan 9.30 + 10.45 
23/10  Fabelstund   Konstepidemin 9.30 + 10.45
24/10  Fabelstund   Blå Stället  9.30 + 10.45

November
5/11   Snövit   Vingen   9.30 + 11.30
6/11   Snövit   Konstepidemin 9.30 + 11.30
7/11   Sova Räv   Konstepidemin 9.30 + 10.45
8/11   Sova Räv   Konstepidemin 9.30 + 10.45
13/11  Ticken Tocken   Konstepidemin 9.30 + 10.45
14/11  Ticken Tocken   Konstepidemin 9.30 + 10.45
15/11  Ticken tocken  Blå Stället  9.30 + 10.45 
15/11  Fabelstund   Vingen  9.30 + 10.45
16/11  Sova Räv   Konstepidemin 9.30 + 17.30
24/11  Fabelstund   Konstepidemin 14.00
27/11  Bjällerkling  Vingen  9.30 + 11.00

December
4/12   Bjällerkling  Konstepidemin 9.30 + 11.00
5/12   Bjällerkling  Konstepidemin 9.30 + 11.00
6/12   Bjällerkling  Konstepidemin 9.30 + 11.00
8/12  Bjällerkling  Konstepidemin 14.00
11/12  Bjällerkling  Vingen  9.30 + 11.00
12/12  Bjällerkling  Vingen  9.30 + 11.00
14/12  Bjällerkling  Konstepidemin 17.30



varmt välkomna
När höstregnet kommer efter en het sommar 
blir det nog ganska skönt att krypa in i både 
tröja och regnkläder. För att inte tala om att 
smyga in i det spännande teatermörkret på fem 
olika platser i stan. Denna höst frestar Big Wind 
med två nya föreställningar i det lilla formatet 
och ett kärt återseende. Tredje fredagen i varje 
månad är det fredagspys med fika, föreställn-
ing och disco. Fabler, musik, dans och folk-
sagor; Det är  Big Wind i ett nötskal!
Väl mött

Ticken tut, vem 
tittar ut? Är det 
Rustan råtta som ville snö 
skotta eller det arga biet 
Siv? En musikföreställning 
som är härlig för både örat 
& ögat. Cilla och Mats rullar 
in barnen i en rolig värld av 
djur, rim, rörelser & tecken. 
Lekfull, fantasieggande och 
med tecken som stöd/TAKK 

Förest. c:a 40 min

Ticken tocken takk...
3-6 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 san-
ningar spelar givetvis en central 
roll och visst älskar vi Snövit och visst hatar vi 
Styvmodern. Föreställningslängd: 70 min

6-10 år

– en berättarföreställning 
bland djuren.  
Härliga djur, sjungande, 
kraxande och luriga 
djur… Rävar, sköldpad-
dor, sniglar, kråkor, grisar 
och vargar. Här passerar 
djuren revy i sagor och 
sånger. Ola Karlberg leder 
med varsam, lekfull och 
erfaren hand in barnen i en fantasiskog 
full av både faror och fröjder.
Förest.40 min.

Sova räv

3-6 år

Bjällerkling 2-102  år
Tomtenissar fnissar. Julkorven är på rymmen. Vad är det som klingar och klampar i sena tim-men? 
Julens sånger och 
danser i musikalisk-
artistisk tappning. 
För femte året ska 
vi få se och uppleva 
spänning, stämning 
och förväntan innan 
julstöket helt tar 
över. Med Big Winds ensemble. En föreställning för alla åldrar! Förest: 40 min.

Sipa lipa lakritspipa
Lennart Hellsings texter 
och Knut Brodins 
musik har glatt 
Sverige i decen-
nier. Ordlekar, härliga figurer 
och roliga rim. Herr Gurka, 
Krakel Spektakel och Dinkeli 
dunkeli dojaför att nämna 
några.  
Föreställningslängd: 40 min.

4-9 år

Den lille herrn återkommer lördag efter lördag till skräddaren för att se sitt tyg och sina förhoppningar gå upp i rök. Underhål-
lande är det när Ola 
Karlberg och Magnus 
Pettersson till sagans 
ramsor lägger nya 
sångnummer. Och 
staden de bor i, den 
ska vi inte glömma. 
En favorit i repris! 
Föreställningslängd: 40 min 

det bidde en tumme 
3-6 år

2-5 årteckensäcken
En säck fylld med 
teckensånger  
som vi sjunger 
många gånger. 
Där finns en och 
annan ramsa, en 
liten saga om en groda vi ska tvaga. Vi matar en tupp med lever-pastej. Tjohej! - En tecknad föreställning för de små. Barnen bjuds in till en rolig värld av tecken. Av & med Cilla Klein. Föreställning: ca 30 min

Premiär!

Fabelstunden

Premiär!

3-6 år
I fabeln möter 
vi människor i 
djurgestalt. De 
har mänskliga 
egenskaper och 
lär oss något 
om livet. Karin 

Sillberg tar emot barnen och 
berättar för dem. Tankeväck-
ande, roligt och kanske rentav 

moraliskt! Föreställningslängd: ca 30 min


