Oktober
tis 13/10
ons 21/10
lör 24/10
lör 31/10
November
ons 11/11
tors 12/11
lör 28/11
		
December
tis 1/12
tis 8/12
ons 9/12
tors 10/12
lör 12/12
tis 15/12
ons 16/12

Kroppologi
Sipa Lipa
Sipa Lipa		
Kroppologi		

Konstepidemin
Konstepidemin
Konstepidemin
Konstepidemin

9.30
9.30
14.00
14.00

Kroppologi		
Kroppologi		
Bjällerkling

Konstepidemin
Vingen		
Konstepidemin

9.30
9.30
14.00		

Bjällerkling		
Bjällerkling		
Bjällerkling		
Bjällerkling		
Bjällerkling
Bjällerkling		
Bjällerkling		

Konstepidemin
Konstepidemin
Vingen		
Vingen		
Konstepidemin
Konstepidemin
Konstepidemin

9.30
9.30
9.30
9.30
12.00 & 14
9.30
9.30

Tider då vi kan komma till er skola!
Kroppologi
vecka 37, 38, 41, 42, 44, 45 & 46

Sipa Lipa Lakritspipa
vecka 39 & 43

Volter & Ampere
vecka 41, 43 & 46

Bjällerkling
2/12 & 3/12
Om ni vill ha besök av oss så kontakta producent Matilda och boka in ett
besök till klassrum, aula, gymnastiksal etc. Eller om det helt enkelt är något
du undrar över? 031-82 77 28 matilda@bigwind.se

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

Tider då ni kan komma till vår spelplats!		
		

B

tember-december 2020

sverige
Porto
betalt

sseppelschema

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 biljettsubvention. 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

Eventuella extraföreställningar och hela vårt program för alla åldrar hittar du på kulturpunkten.nu.
eller bigwind.se

skolföreställningar
med big wind I
Göteborg
september-december 2020

möten hösten 2020 skolföreställningar klassrum biljetter
med big wind I
kroppologi
Göteborg
Det var så mycket som inte hände i våras.
Så många föreställningar och möten som
inte blev av. Så få möjligheter för skolelever att uppleva scenkonst och så få tillfällen för artister att ha en sprudlande skolpublik framför sig. Snabbt fick Big Wind sadla
om till att spela i klassrum och gymnastiksalar för mindre grupper av barn. Men ont
kan också föra något gott med sig och det
lilla formatet och besöken inne i skolans
värld var både stimulerande och lärorika.
Till hösten har Big Wind ställt in GPS:en på
skolor runt om i staden och är beredda att
sjunga, dansa och spela teater i nästan vilken lokal som helst. För en klass åt gången
eller fler. Helt enligt både Folkhälsomyndigheten och skolans rektor. Med rena
händer och behörigt avstånd. Vi kommer
dessutom att spela några föreställningar
på Konstepidemin och Kulturhuset Vingen
för dem som faktiskt är beredda att bege
sig utanför skolområdet. På de spelplatserna undviker vi också större publik och
ser till att det går att hålla avstånd mellan
grupperna.
Vi anar att vi har en mycket speciell höst
framför oss och ber er därför ringa så fort
något är oklart. Är det något du undrar eller
vill föreslå: kontakta oss genast.
Och slutligen hoppas vi att ni skolor saknar scenkonst i lika stor utsträckning som
vi artister saknar vår publik.

Trailers för föreställningarna finns på
hemsidan: bigwind.se
Se papprets andra sida för spelschema

Frågor? Kontakta oss!
info@bigwind.se - 031-82 77 28

Stor sal
6-12 år

En musikalisk hyllning till
våra kroppar.

september-december 2020
klassrum

Stor sal

VOLTER & AMPERE

6-9 år

En energifylld dans–
och
musikföreställning
Utan att spara på kraft
tar
Bronja Novak Lindblad
och
Magnus Pettersson sig
an
volter, ampere, energ
itjuvar
och andra laddade be
grepp. En föreställnin
g som
motiverar och inspirera
r till energisparande..
.
Förestsällning ca 40 mi
n.

klassrum biljetter

Stor sal

Sipa lipa lakritspipa

Lennart Hellsings
texter och Knut
6-9 år
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.

Det är bra att ha en kropp.
Praktiskt på något sätt. Och
tänk allt som ryms inuti
en kropp. Tarmar, ben och
tankar.
Kroppologerna kommer till
klassrummet och spelar,
dikt!
läser
och
sjunger
Eller till aulan, gympasalen eller skolgården!
Harriet Ohlsson, Lotta Sjölin-Cederblom och
Ola Karlberg vet hur en slipsten ska dras.
Föreställningslängd: 40 min.

biljetter Stor sal

Bjällerkling

2-10 år

Tomtenissar fnissar. Julkorven är
på rymmen.
Vad är det som klingar och klam
par i sena timmen?
Julens sånger och
danser i musikaliskartistisk 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.

Följ oss på facebook, instagram och i verkligheten

