
med big wind I
Barnteater

Göteborg

spelschema

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

september-december 2020

september-december 2020

Vill ni ha Big Wind hos er så 
kontakta producent Matilda 
och boka in ett besök. Eller om 
det bara är något du undrar 
över? 
031-82 77 28 
matilda@bigwind.se
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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.

- HEL FÖRESTÄLLNING - 

För hel förställning: kontakta producent Matilda för 

priser och bokning. 031-82 77 28 info@bigwind.se

Hel föreställning?
Tider då vi kan komma till er 
förskola eller skola

Teckensäcken
vecka 38, 39, 41, 45 & 46

Fabelstunden
vecka 38, 39, 40, 41, 42, 43 & 46 

Sova Räv
vecka 39, 40 & 45

Kroppologi
vecka 37, 38, 41, 42, 44, 45 & 46

Sipa Lipa Lakritspipa
vecka 43

Bjällerkling
2/12 & 3/12

Köpa biljetter?

Oktober
3/10  Förvandling Konstepidemin 14.00
13/10  Kroppologi  Konstepidemin 9.30
20/10  Sova räv  Konstepidemin 9.30  
21/10  Sipa Lipa     Konstepidemin 9.30 
22/10  Fröken Sill   Konstepidemin 9.30
24/10  Sipa Lipa  Konstepidemin 14.00
31/10  Kroppologi  Konstepidemin 14.00 

November
10/11  Teckensäcken Konstepidemin       9.30 
11/11  Kroppologi  Konstepidemin 9.30
12/11  Fabelstunden Konstepidemin 9.30 
12/11  Kroppologi  Vingen  9.30
28/11  Bjällerkling   Konstepidemin 14.00  
  
December
1/12  Bjällerkling  Konstepidemin 9.30
8/12  Bjällerkling  Konstepidemin 9.30
9/12  Bjällerkling  Vingen  9.30
10/12  Bjällerkling  Vingen  9.30
12/12  Bjällerkling  Konstepidemin 12.00 & 14.00 
15/12  Bjällerkling  Konstepidemin 9.30
16/12  Bjällerkling  Konstepidmin 9.30



uteblivna möten 2020
– 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 sjätte 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. Främst för förskola och lågstadium.

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 
dojaför att nämna några.  
Föreställningslängd: 40 min.

4-9 år

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

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

Frågor?  Kontakta oss! 
info@bigwind.se - 031-82 77 28 Följ oss på facebook, instagram och i verkligheten

O, vad vi har längtat! Som galopp-
hästar innan start. Som sexåringar 
på skolstart och som sjuttioplussare 
väntat på att få träffa barnbarnen. 
Äntligen kan Big Wind presentera 
ett höstprogram för 2020. Vi har 
förberett med fina föreställningar, 
bra lokaler och avstånd enligt Folk-
hälsomyndighetens normer. 
Hoppas vi ses! kroppologi

En musikalisk hyllning till 
våra kroppar. 

Det är bra att ha en kropp. 
Praktiskt på något sätt. Och 
tänk allt som ryms inuti 
en kropp. Tarmar, ben och 
tankar. 
Harriet Ohlsson, Lotta 
Sjölin-Cederblom och Ola 
Karlberg vet hur en slipsten 

ska dras. Föreställningslängd: 40 min.

6-12 år

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

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.

FRÖKEN SILL på nya äventyr


