Repertoar 2021/2022

full fart framåt

här och nu och vi!

Så skönt det ska bli att komma igång och spela på
riktigt. Packa turnébussen och möta en publik. Under
en paus som denna blir man varse vad som är meningen med ett artistliv. Vad som har saknats och vad
som är viktigt på riktigt. Det heter att man inte saknar
kon förrän båset är tomt och precis den insikten har
pandemin gett oss. Visst har vi använt tiden till att
skapa nytt och för att förändra formerna för befintliga
föreställningar. Och visst har vi fått tid att utveckla
idéer som inte haft möjlighet att ta plats tidigare. Men
för artister är det fysiska mötet med sin publik själva
grejen. Efter det här uppehållet har det blivit ännu
tydligare att det är i det vi som består av artist och
publik som magin uppstår. Det är här och det är nu.
Det är vi som delar de här känslorna, den här glädjen,
den här upptäckten. Det är just nu det svänger. Det är
i våra kroppar rörelsen klingar vidare. Vi delar det här
rummet. Vi är bäst!
Vårystra hälsningar från Big Wind
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info@bigwind.se • 031-82 77 28

Nytt

GUl

förskola
3-6 år
ing

En interaktiv musikföreställn
utomhus

Världen är gul!
Här möter vi en
gul filur, med
grytan full av
rim. Gula gurkan
är bister, gula
grodan är yster.
Är det som sig
bör? Cilla möter
r i skogens
sin publik på förskolans gård elle
rörelse. Sång,
och
asi
fant
till
ar
snår. GUL! inspirer
a på om
red
vi
tecken och lek. Tillsammans tar
något
den
är
r
Elle
ful?
r
färgen GUL! är kul elle
helt annat..?

Fungerar Fint
utomhus!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 25 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 70 personer
Scenyta: öppen yta utomhus
bredd 4 m, djup 3 m
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 60 min/45 min
Bärhjälp: 1 person
Priser 2021/2022
1 fst: 7000,2 fst samma plats och dag:
11500,TAKK - tecken som alternativ
och kompletterande
kommunikation
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Nytt

låg och mellan

hans och greta

6-11 år

Saga, sång och musik

I skogen står Hans och
Greta och väntar med
blåbärshinkarna. Varför kommer inte
någon och hämtar oss?
Det har redan blivit
mörkt och läskigt. Deras
magar kurrar. Då får
de syn på ett hus bland
träden och hör en röst
humor och en
som ropar välkommen in... – Med
den pigga
sig
ger
sjun
stark känsla för rättvisa
.
slut
ligt
lyck
ett
till
fram
ensemblen
Dahl, Kostym:
Regi: Åsa Gustafsson, Musik: Erik
Ehn, Karin
Karin Agélii. I rollerna: Johanna
r Callersten
odo
The
Sillberg, Ola Karlberg och
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Följ Big Wind på Facebook!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-11 år, familj
Fst längd: ca 50 min
Medverkande: 4 personer
Max publik: 200 personer
Scenbredd/djup: 7 x 5 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 380 V, 16 A
Bygg/Rivtid: 120 min/90 min
Bärhjälp: 1-2 personer
Premiär: 21-05-22
Priser 2021/2022
1 fst: 22000,2 fst samma lokal
och dag: 34000,-
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låg och mellan

pinsamt

6-11 år
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mans.
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-11 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 3 personer
Lokal: större eller klassrum
Scenbredd/djup: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Byggtid: 15 min alt. 90 min
Rivtid: 15 min alt. 60 min
Priser 2021/2022
Större lokal max 90 elever
1 förest: 16500,2 förest. samma dag: 26500,Klassrum max 30 elever
1 förest 10000,2 förest samma dag: 15000,-

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

hovet

Pop-up

Den anarkistiska monarkin

Alla

En galen dansföreställning i det fria Helt utan
kung och drottning
klarar sig Hovet galant.
Var de än landar så
äger de marken. Vackra
som trädgårdskonst
men helt oförutsägbara
dyker de upp för att
regera utan regler. De
dansar i traditioner
skapade i stunden.
För Hovet är varje dag en fest och du är dera
s
gäst! – Koncept: Bronja Novak Lindblad,
Kostym: Karin Agélii, Dans: Bronja Novak
Lindblad, Fanny Kivimäki, Johanna Ehn, Musi
k:
Harriet Ohlsson, Klas-Fredrik Torsson
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: alla
Fst längd: ca 30 min
Medverkande: 5 personer
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 60 min/45 min
Priser 2021/2022:
1 fst: 28000,2 fst samma dag: 29000,3 fst samma dag: 30000,Spelplatser är ute/inne där
folk samlas. Park och kalas

Fungerar Fint
utomhus!

Vill du se våra föreställningar på film: vimeo.com/bigwind/albums

Förskola

Förvandling

3-6 år

Dansmagi

Stora ögon! För långa
armar! Är ballongen
ett huvud? Vad är det vi
ser? Och vad blev det
nu? Förvandling är
ordet.
– Följ med Johanna Ehn
in i en förtrollad rörelsevärld.
Förvandling är en dansföreställning för små
,
barn mellan 3 och 6 år. Förvandling, förändring
från
r
växe
vi
den,
ika
undv
kan
n
inge
,
utveckling
att vara små till att bli stora, vi förändras i olika
eller
sammanhang, vem är jag i det här rummet
m:
Kosty
erg
Hedb
Stina
:
Regi
n?
tröja
här
den
Karin Agélii. Musik: Erik Dahl

Lyssna på Big Wind på Spotify!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-5 år, familj
Fst längd: ca 30 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 50 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 2021/2022
1 fst: 7000,2 fst samma lokal och dag:
11500,-
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Förskola

teckensäcken

En säck full med sånger

2-5 år

En säck full med sånger som vi sjunger mång
a
gånger. Har ni hört om katten Affe, som gilla
r
kaffe? Vad rimmar på skägg?
Rim, ramsor och
tecken som stöd/TAKK
En fingerfärdig föreställning med glöd.
I Teckensäcken låter hon även
händerna tala, hon stöder
berättandet med tecken. Det
ger en expanderande fysisk
effekt…..
..Ärtgröna snickarbyxor med
spännande fickor och en prickig
blus hör till det pigga tilltalet. Rutinerat och
lyhört fångar
skådespelaren in reaktionerna från över 50
barn, som
gärna vill vara med och får utlopp för det i geme
nsamt
sjungande och tecknande. /GP 18-10-03
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 2-5 år, träningsskolor
och familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 50 personer
Scenbredd/djup: 3 x 4 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/30 min
Bärhjälp: Gärna
Priser 2021/2022
1 fst: 7000,2 fst samma lokal och dag:
11500,TAKK - tecken som alternativ och

kompletterande kommunikation

Förskola

Fabelstunden

3-6 år

Berättande i det lilla fomatet

Hur kommer det sig att Sköldpaddan hinne
r före
Kaninen? Kan en mus hjälpa ett lejon?
I fabeln möter vi människor i djurgestalt.
De har mänskliga egenskaper och lär oss någo
t
om livet. Karin Sillberg tar emot barnen och
berättar för dem på sitt speciella vis.
Tankeväckande,
roligt och kanske
rentav moraliskt!
Ett välavvägt kroppsspråk,
roligt varierande tonfall och
en total publikkontakt. Berättarteater med säker träff på
förskolebarnens nivå.
GP 18-10-03

Fungerar Fint
utomhus!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 25 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 50 personer
Scenbredd/djup: 3 x 3 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: ej nödvändigt
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 20 min/10 min
Bärhjälp: behövs ej
Priser 2021/2022
Större lokal max 50 personer
1 fst: 7000,2 fst samma dag: 11500,3 fst samma dag 12500,Mindre lokal max 25 pers
1 fst 5000 kr
2 fst samma dag 8500 kr
3 fst samma dag 11500 kr

info@bigwind.se

I bokbussen? På förskolan?
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Förskola

sova räv

3-6 år
lning

En lurig förestäl

uren.
ällning bland dj
Listiga djur, härli
de,
ga djur, sjungan
kraxande och
r,
kloka djur… Räva
r,
sköldpaddo
sniglar, kråkor,
grisar och vagar.
Här passerar
två dikter
r och sånger. Och
djuren revy i sago tro det eller ej.
g,
av Gustav Frödin
nd in
r med varsam ha
Ola Karlberg lede og full av både faror och
asisk
barnen i en fant
fröjder.

En berättarförest
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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 2021/2022
1 fst: 7000,2 fst samma lokal och dag:
11500,-

Fungerar Fint
utomhus!

Inte köpa grisen i säcken? I kalendariet på hemsidan går det lätt att se var vi spelar.

Förskola

Ticken tocken takk
m tittar
…ticken tut, ve

3-6 år
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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 2021/2022
1 fst: 11500,2 fst samma lokal och dag:
18500,TAKK - tecken som alter-

nativ och kompletterande
kommunikation
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Förskola

yr
Frökikeinvåsttilocl hptoårrntya ävent 3-6 år
Mus

n denna gång? I
Ja, vart simmar ho cken som stöd i
te
ny skrud och med på nya äventyr med flera
ut
n
ho
ar
dr
t
ge
baga
tmer och
av gungande ry
nya sånger. Fylld
kluckande skratt
tar Fröken Sill
oss med på ett
plaskande även
tyr. Cilla Klein är
Fröken Sill och
hon kan sannerligen få barn
att sjunga och
vifta på fenorna.
Plopp!
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Lyssna på Big Wind på Spotify!

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 2021/2022
1 fst: 7000,2 fst samma lokal och dag:
11500,-

Förskola/Skola
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Summa summar

4-9 år
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Fungerar Fint
utomhus!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 4-9 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 30 alt 100 pers
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 2021/2022
Max publik: 100 personer
1 fst: 11500,2 fst samma lokal och dag:
18500,Klassrum max 30 elever
1 förest 5750,2 förest samma dag: 9000,3 förest samma dag: 12000,-
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Skola

Fungerar Fint
utomhus!

volter & ampere

6-9 år

En energifylld föreställning

Utan att spara på kraft tar Bronja Novak Lind
blad
och Magnus Marcinkowski Pettersson sig an
volter, ampere, energitjuvar och andra ladd
ade
begrepp.
En föreställning som motiverar och inspirerar
till
energisparande med hjälp av dans och musi
k.
Föreställningen
är ett samarbete
med Göteborgs
Stads Lokalförvaltnings energisparsatsning
Vi kan påverka!
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bigwind.se

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-9 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 2 personer
Scenbredd/djup: 6 x 6m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning: Ja resp nej
Ström: 230 V 2x10A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: Gärna
Priser 2021/2022
Större lokal: max 100 elever
1 fst: 11500,2 fst samma lokal och dag:
18500,Klassrum max 30 elever
1 förest 5750,2 förest samma dag: 9000,3 förest samma dag: 12000,Musiken och texterna finns på
Youtube.

Skola

kroppologi

Fungerar Fint
utomhus!
6-12 år

En musikalisk hyllning till kroppen

Kroppologi är en
musikföreställning
för barn i både
låg- och mellanstadiet som spelas
uppsökande i
klassrum eller andra
lokaler. I ett nära
musikaliskt möte, med humor, allvar, respekt
och lek, undersöker vi kroppologiska fenomen
i sångens och musikens form. Medverkande:
Lotta Sjölin Cederblom, Harriet Ohlsson och
Ola Karlberg. Regi: Martin Bröns.

Med stöd av:

Kroppologi finns även med skapande skola-workshop.
Prata med vår producent Matilda för mer info!

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 6-12 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 3 personer
Lokal: Klassrum alt. samlingssal
Max publik: 30 alt. 90 personer
Scenbredd/djup: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Nej alt. Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Byggtid: 15 min alt. 90 min
Rivtid: 15 min alt. 60 min
Priser 2021/2022
Större lokal max 90 elever
1 förest: 16500,2: förest: samma dag: 26500,Klassrum max 30 elever
1 förest 8250,2 förest samma dag: 13000,3 förest samma dag: 17000.-
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Skola

into the roots

13-15 år
Vuxna

En dansföreställning om hemlängtan

Med stark närvaro gör Fanny Kivimäki en
föreställning om livet, drömmar och samvetskval. Skildrat genom en
kombination av uttrycksfull musik, drömlik videokonst och med expressiv
dans i fokus. I Into The
Roots utgår Fanny Kivimäki
från sin egen och andras
hemlängtan och det vi på
gott och ont förknippar
med våra rötter.
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 13-15 år, vuxen
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 1 dansare + 1
tekniker
Max publik: 100 personer
Scenbredd/djup: 8 x 8 m
Takhöjd: 3 m
Mörkläggning: Ja, helt mörkt
Ström: 1x 16 A
Bygg/Rivtid: 3 h/2,5 h
Bärhjälp: 1 pers
Priser 2021/2022
1 fst: 17 200,-

Big Wind turnérar över hela landet. Från Ystad till Kiruna

Skola
10-18

Vuxna

Black Ghostflygel och klänning.
En duell mellan

et och
Mitt i brytpunkten mellan genialit
Sara sin
och
nja
Bro
knäppskallighet placerar
Ghost.
k
Blac
g
lnin
stäl
före
mycket personliga
a!
and
ens
Helt i Beethov
med flygeln i
Välkommen till en föreställning
centrum!
Hela duellen
utgår från Ludwig
van Beethovens
berömda pianosonat nr 17 i
D-moll dvs Spöksonaten.

Föreställningsfakta:
Målgrupp: vuxna/skola
Fst längd: ca 60/40 min
Medverkande 2 personer
Spelyta: 5 x 4 meter
Takhöjd: 2,1 m
Elkrav: 250V 10 A
Mörkläggning: Önskvärt
Bygg/rivtid :150/45 min
obs! Det måste finnas en stämd
flygel eller piano i rummet.
Priser 2021/2022
Kvällsföreställning 12 500 kr
Skolföreställning 1 fst: 11500,2 fst samma lokal och dag:
18500,-

Tveka inte att ringa om det är något du undrar!
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Barn med särskilda behov

vind - blås mig!

Kärlek, magi och naturkrafter

7-18 år

Med dans, musik
och poesi bjuds
publiken på en
föreställning
inspirerad av
Shakespeare’s
Stormen. I full
närvaro gestaltar
spelarna starka
karaktärer, stora
känslouttryck, magiska händels
er och naturens
krafter. Barnen och ungdomarna
bjuds in att
fysiskt deltaga i spelets olika mom
ent; upprepning, ramsor, rörelser. Mellan öar
na av händelser finns också lugnare partier
. Dörrarna till
scenrummet är öppna under före
ställningen så
den som behöver kan ta en pau
s.
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Föreställningsfakta:
Målgrupp: 7-18 år, familj
Fst längd: ca 45 min
Medverkande: 4 personer
Max publik: 10 barn + vuxna
Scenrum inkl publik: 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
För barn med autism, och
tillgänglig för alla
Premiär: februari 2022
Föreställningen kan
kombineras med en
workshop
Kontakta oss för priser

Jul

Bjällerkling

Alla

Tomtenissar fnissar. Vad är
det som klingar och klampar
i sena timmen?
Julens sånger och danser i
musiklisk-artistisk tappning.
Upplev spänning, stämning
och förväntan innan julstöket
helt tar över.

julgruppen

Vad vore julen utan sina
viktigaste dansartister: fru
Julstjärna, fröken Hyacint,
MC Amaryllis, DJ Mossa och
tant Äpple? En julhappening
full av julglädje och upptåg.

Föreställningsfakta:
Målgrupp: 2-9 år, familj
Fst längd: ca 30-40 min
Medverkande: 5 personer
Max publik: 100 personer
Priser Bjällerkling
1 fst: 22000,2 fst samma lokal och dag:
34000,Priser Julgruppen
1 fst: 28000,2 fst samma lokal och dag:
29000,3 fst samma lokal och dag:
30000,-

julgruppen
Fungerar Fint
utomhus!
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Pop-up

Vuxna & Gamla

syster!

Dans, humor och stärkta
hättor
Två sjuksköterskor
från en
svunnen
tid kommer på
besök. Beredda att utöva sitt kall. På
den rullande vagnen finns allt de
behöver för att hjälpa, lindra, trösta.
Med glimten i ögat rör sig och dansar Syster Ulla och Syster Stina med
erfarenhetens grace. De interagerar
gärna med publiken. Detta är deras
hyllning till dem som vårdar, sköter
och helar.
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p(arty)

Fungerar Fint
utomhus!

Danshappening
Den lilla förfesten i mig
Är den där, i dig?
Dags för partytrix
ös-röj och vråldans
Med efterfest a la France

En interaktiv dansprovisation
med två dansare. Av Lina Persson,
Johanna Ehn och Fanny Kivimäki.

Passar perfekt för konferensen, skolgården, äldreboendet eller på torget.

Vuxna

fransk kärlek rostar aldrig

En Chanson-Varieté

Je ne regrette rien,
Padam, Ne me quitte
pas. Oändlig är listan på
oförglömliga melodier.
Den franska chansontraditionen hänger kvar
trots att den har femtio, sextio, sjuttio år på
nacken. Edith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Becaud
m.fl
gjorde genren odödlig när det begav sig.
Det är fin poesi, drastiska situationer, olyck
lig
kärlek, vals och speciella melodier. Vad mer
kan
man önska? Jo, att det var en eller två sång
are
som tolkade de här låtarna på svenska så
man
fattade vad de franska texterna egentligen
betyder.
Fia Adler Sandblad och Ola Karlberg gör just
detta till Jonas Franke-Bloms ackompanjem
ang.

031-82 77 28

Föreställningsfakta:
Målgrupp: Vuxna
Fst längd: 60 min utan
alt 90 min med paus
Medverkande: 3 personer
Ström: 230 V, 10 A
Byggtid: 90 min
Bärhjälp: Gärna
Priser 2021/2022
1 fst: 15 000,Föreställningen är ett
samarbete mellan Big Wind
och Adas musikaliska teater
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Skapande skola

varning!

Den som tar in konstnärer i skolan kan räkna med att det blir rörigt, motsägelsefullt, lite gapigt och alldeles, alldeles underbart.
Är ni beredda att utsätta eleverna för konstnärers kreativa vinkel och konstiga
vardag? Är ni redo att se vad eleverna kan skapa om möjligheten ges?
Vill ni verkligen släpa (släppa) in konsten i skolan ihop med konstnärernas idéer
och kaotiska vilja att handskas med många saker på en gång? Är ni redo att ta
emot elevernas kreativa ideer?
I bästa fall innebär Skapande Skola att konstnärers perspektiv infekterar (influerar) skolmiljön och att eleverna får en inblick i och förståelse för konstnärernas
arbete och att de själva utvecklas.
Big Wind är beredda att bidra till denna sortens oreda.
På vår hemsida finns flera olika skapande skolaprogram. Dans, rörelse,
berättande och musik. I äkta Big Wind anda.
Kropp i rum - en eller flera dagar
Kroppologi - Språk och Fantasi - workshop kopplad till föreställning
Volter & Ampere - en musik och dansworskhop i tre steg. 1-3 tillfällen
3-2-1 Gadush - en workshop
Take Care - en workshop
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Dessutom är vi alltid öppna för idéer och infall vad gäller nya samarbeten.
Ring Matilda 031-82 77 28 för frågor och mer info

Vår hemvist och den mylla
våra plantor gror i finns på
Konstepidemin i Göteborg.
Ett konstnärsdrivet kluster
inom många genrer.

I stöpsleven

Föreställningarna och
workshoparna i denna
broschyr spelar vi under
2021/22. Erfarenheten
säger dock att det alltid
dyker upp nya idéer och
föreställningar längs vägen. Många gånger med
kort varsel. Sanningen att
säga så vet vi redan nu
att det pyr både här och
där. Föreställningsidéer
är det inte brist på hos
Big Wind...
Håll utkik på hemsidan
efter det senaste.

stöd

Big Wind är tacksamma
för det kontimuerliga stöd
vi får från Göteborgs Stad
och i Coronatider också
från Statens kulturråd.

Matilda Magnusson,
producent:
031-722 50 16
matilda@bigwind.se
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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
500 föreställningar per år
för 30-40 000 personer.
Huvudsakligen för barn
och ungdomar från norr
till söder. Big Wind står
stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och
teater.
www.bigwind.se
info@bigwind.se • 031-82 77 28

B

sverige
Porto
betalt

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

