
spelschema

Inför helgföreställningar öppnar vi 30 min innan.  
Eventuella extraföreställningar 
hittar du på kulturpunkten.nu. 

februARI-MAJ 2020
Februari   Spelplats
22/2  Förvandling  Konstepidemin 14.00
25/2   Förvandling  Konstepidemin 9.30
26/2   Förvandling  Konstepidemin 9.30 
26/2  Kullerbagge Blå Stället  9.30 

Mars
2/3  Bak-å-fram-på  Blå Stället  9.30
3/3  Bak-å-fram-på  Konstepidemin 9.30
5/3  Bak-å-fram-på  Vingen  9.30 
7/3  Kroppologi  Konstepidemin  14.00   Premiär!
10/3  Kroppologi  Konstepidemin 9.30 
31/3   Kroppologi  Konstepidemin 9.30

April
1/4  Kroppologi  Blå Stället  9.30
2/4   Fabelstunden Blå Stället  9.30 
2/4  Kroppologi  Konstepidemin 9.30 
3/4  Kroppologi  Vingen  9.30
15/4  Fröken Sill  Konstepidemin 9.30
16/4  Fröken Sill  Vingen  9.30
17/4  Snövit  Konstepidemin 9.30
21/4  Kullerbagge Konstepidemin  9.30
21/4  Snövit  Vingen  9.30
22/4  Kullerbagge Vingen  9.30
22/4  Sipa Lipa Lakri, Konstepidemin 9.30
23/4  Sipa Lipa Lakri, Konstepidemin 9.30
25/4  Snövit  Konstepidemin 14.00
28/4  Volter & Ampere Konstepidemin 9.30
28/4  Fröken Sill  Blå Stället  9.30
29/4  Volter & Ampere Vingen  9.30
29/4  Fabelstunden Konstepidemin 9.30 

Maj
4/5  Volter & Ampere Blå Stället  9.30
5/5  Sova Räv  Botaniska trädg. 9.30  & 10:45
6/5  Sova Räv  Botaniska trädg. 9.30 & 10:45
7/5   Sova Räv   Botaniska trädg. 9.30  & 10:45
7/5  Fabelstunden Vingen  9.30
8/5  Sova Räv  Botaniska trädg. 9.30  & 10:45
12/5  Teckensäcken Blå Stället  9.30 
12/5  Volter & Ampere Konstepidemin 9.30 
13/5  Teckensäcken Vingen  9.30 
14/5   Teckensäcken Konstepidemin 9.30
19/5  Sipa Lipa Lakri, Konstepidemin 9.30
19/5  Kullerbagge Botaniska trädg 9.30
20/5  Sipa Lipa Lakri, Blå Stället  9.30
20/5  Kullerbagge Botaniska trädg  9.30
23/5  Kullerbagge Botaniska trädg 14.00

med big wind på
Barnteater

     konstepidemin och
      andra scener i göteborg

februari-maj 2020
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boka nu! 
- BILJETTBOKNING - 

Biljetter bokas via kulturpunkten.nu eller 

031-368 32 99 må-fre 12-18, lör 10-14

Skol- och förskolegrupper inom Göteborg bokar 

biljetter i formuläret på Big Winds hemsida. 

Du kan också köpa direkt i dörren, på spelplatsen,  

en timma innan föreställning. 

- BILJETTPRIS - 

Alla barn bosatta i Göteborgs stad täcks av biljett-

subvention. Priset är 40 kr per barn alla dagar i 
veckan. 

För alla vuxna och övriga barn: ordinarie pris 140 kr.

Det år som var Big Winds 
trettioårsjubileum.Vi firade det bl.a 
med att i septembers första vecka 
besöka ett antal gräsmattor runt om 
i Göteborg. I Positivparken, Gubber-
oparken, Angereds Stadspark, Plik-
ta, Flunsåsparken och i en trädgård 
på Runskriftsgatan framförde vi 
vår gåva till göteborgsbarnen: en 
allsångsföreställning. Hela Big Wind 
sjöng och dansade. Det kom, trots 
uselt väder, hundratals barn till 
varje spelplats. Alla sjöng med, alla 
gjorde rörelserna och alla hurrade 
för Big Wind. 

2019 är över



3-6 år
Ja, vart simmar hon denna gång?
I ny skrud och med tecken som 
stöd i bagaget drar hon ut på nya 
äventyr med flera nya sånger. 

 Fylld av gungande 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! Förest. 40 min. 3-6 år.

FRÖKEN SILL på nya äventyr

Fabelstunden 3-6 år
I fabeln möter vi män-
niskor i djurgestalt. 
De har mänskliga 
egenskaper och lär 
oss något om livet. 
Karin Sillberg tar emot 
barnen och berät-
tar för dem. Tanke-
väckande, roligt och 

kanske rentav moraliskt! Föreställningslängd: 

ca 30 min

VOLTER & AMPERE En energifylld dans– 
och musikföreställning
Utan att spara på 
kraft tar Bronja Novak 
Lindblad och Magnus 
Pettersson sig an volter, ampere, energitjuvar och andra laddade begrepp. En föreställn-ing som motiverar och inspirerar till energis-parande... Förestsällning ca 40 min.

6-9 år

3-6 årteckensäcken
En säck full med sånger som vi sjunger många gånger. Har ni hört om 

katten Affe, som gillar kaffe?Vad rimmar på skägg?   Rim, ramsor och tecken som stöd. - En fingerfärdig föreställning med glöd.Av & med Cilla Klein. 
Föreställning: ca 30 min

– 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

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 
doja för att nämna några.  
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 san-
ningar spelar givetvis en central 
roll och visst älskar vi Snövit och visst hatar vi 
Styvmodern. Föreställningslängd: 70 min

6-10 år

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.
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
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

kroppologi
En musikalisk 
hyllning till våra 
kroppar. Husen vi alla bor 
i. De tre sångarna, blåsarna 
och berättarna Harriet Ohls-
son, Lotta Sjölin-Cederblom 

och Ola Karlberg vet hur en slipsten ska dras. 
Bland annat. Friskt, festligt, finurligt!
Föreställningslängd: 40 min.

6-9 år

Premiär!

Förvandling 3-6 år
Stora ögon! För långa armar! 
Är ballongen ett huvud? Vad 
är det vi ser? Och vad blev 
det nu? Förvandling är ordet. 
Johanna Ehn drar med barnen 
genom en förtrollad rörelse-
värld. Föreställning: ca 30 min

Stora ögon &
förvånade kroppar
Big Winds vårprogram innehåller många godsaker 
för barns fantasi och vetgirighet. Dans, musik, teater i 
utvalt format för skola och förskola. Pedagogiskt utan 
att vara torrt. Konstnärligt utan att vara svårbegripligt. 
Kan det bli bättre? Givetvis. Allt kan bli bättre! I år har 
Big Wind ett samarbete med Botaniska trädgården 
och kommer att spela ett antal föreställningar där i maj 
månad. Det hade vi inte förra året. Det blir bättre!

En premiär för de yngsta skol-
barnen på tema kroppen och 
tre andra föreställningar för den 
åldersgruppen. Hela sju olika 
förskoleföreställningar med 
dans, musik och berättande. 
Alla föreställningarna kan också 
komma till er skola/förskola. Glöm inte det! Hälsningar 
Big Wind


