
spelschema
september-december 2021

September   Spelplats  Bokas via
13/9  Kullerbagge  Uppsökande KuBo
14/9  Kullerbagge Konstepidemin KuBo
16/9  Kullerbagge  Bergsjöns bibliotek KuBo
17/9  Kullerbagge Högsbo bibliotek KuBo
21/9  Gul  Konstepidemin KuBo
22/9  Gul  Uppsökande KuBo
22/9  Volter & Ampere Uppsökande KuBo 
23/9  Volter & Ampere Uppsökande KuBo 
24/9  Volter & Ampere Uppsökande KuBo 
25/9  Pinsamt!  Konstepidemin Kulturpunkten
28/9  Gul  Uppsökande KuBo
29/9  Gul   Uppsökande KuBo

Oktober
9/10  Fabelstunden Konstepidemin Kulturpunkten
12/10  Teckensäcken Frölunda bibliotek KuBo
13/10  Teckensäcken Kyrkbyns bibliotek KuBo
19/10  Sipa Lipa Lakri, Musikens hus KuBo
20/10  Sipa Lipa Lakri, Kyrkbyns bibliotek KuBo
26/10  Sova Räv  Blå stället  KuBo
27/10  Sova Räv  Torslanda bibliotek KuBo
28/10  Sova Räv  Frölunda bibliotek KuBo

November
6/11  Kullerbagge Konstepidemin Kulturpunkten 
8/11  Förvandling Konstepidemin KuBo
9/11  Förvandling Vingen  KuBo
10/11  Förvandling Blå Stället  KuBo
16/11  Teckensäcken Konstepidemin KuBo
17/11  Teckensäcken Kortedala bibliotek KuBo
18/11  Kroppologi  Uppsökande KuBo
19/11  Kroppologi  Uppsökande KuBo
30/11  Förvandling Frölunda Bibliotek KuBo

December
1/12  Förvandling Uppsökande KuBo
2/12  Julgruppen  Uppsökande KuBo
3/12  Julgruppen  Uppsökande KuBo
5/12  Bjällerkling Konstepidemin Kulturpunkten
7/12  Bjällerkling  Konstepidemin KuBo
8/12  Bjällerkling  Vingen  KuBo
10/12  Julgruppen  Uppsökande KuBo
19/12 Bjällerkling Konstepidemin  Kulturpunkten 

med big wind på
Barnteater

     konstepidemin och
      andra ställen i göteborg

september-december 2021
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boka nu! 

- BILJETTBOKNING FÖR SKOLOR/FÖRSKOLOR - 

Gå in på kubo.goteborg.se

se instruktioner här till vänster.

- BILJETTBOKNING FÖR ALLMÄNHETEN - 

Biljetter bokas via kulturpunkten.nu eller 

031-368 32 99 må-fre 12-18, lör 10-14

Barn bosatta i Göteborgs stad betalar 40 kr 

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

Frågor? Kontakta oss: 

031-722 50 16 info@bigwind.se

ETT Nytt sätt att boka skolbiljetter
KuBo heter Göteborgs Stads nya plattform för biljett-
bokning för skola och förskola.

Detta nya innebär att Big Winds föreställningar är 
köpta av KuBo och skolor/förskolor bokar via KuBos 
hemsida, istället för att, som tidigare, ha kontakt direkt 
med oss eller Kulturpunkten.

Alla biljetter är gratis för Göteborgs kommunala för- 
och grundskolor. För fristående grund- och förskolor 
kostar det 40 kr/elev, men bokas ändå i första hand via 
KuBo. 

Lite trix
För att kunna boka platser måste du/skolan ha ett 
konto och vara inloggad i det nya systemet. Skapa ett 
konto genom att gå till hemsidan kubo.goteborg.se 
och klicka längst uppe till höger. Välj Nytt konto. Sök 
sen på Big Wind för att se våra föreställningar inom 
KuBo.

När du ska börja boka kan du följa stegen i “Manual 
för bokare”. Har du frågor angående bokningar, 
spelplatser mm så kontakta KuBo på 
kubo@kultur.goteborg.se

Om föreställningen du vill se inte finns i KuBo-utbudet 
eller om föreställningen är fullbokad så tveka inte att 
kontakta KuBo och oss, så att vi 
får försöka lösa det. Det är vik-
tigt att vi får veta om ni saknar 
något eller har frågor! 

kubo@kultur.goteborg.se
info@bigwind.se
Big Winds tel 031-722 50 16

Familjeföreställningar på helger för 
allmänheten är de som är i fetstil i listan.

en Höst som liknar vår
Ystra som kalvar. Hungriga som tranor. Glada som 

lärkor, sjungande som koltrastar och frustande som 

galopphästar inför starten. Väl förberedda står 

Big Winds artister och stampar  i väntan på denna 

extremt efterlängtade höstsäsong 2021. Äntligen få 

möta barn och lärare. Äntligen få träffa en publik. 

Göteborg - Här kommer vi!



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 
berättar för dem. 
Tankeväckande, 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 Marcinkowski Pettersson sig an volter, ampere, energitjuvar och andra laddade begrepp. En föreställning som motiverar och inspirerar till energisparande... Föreställningslängd: ca 40 min.

6-9 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. 

Föreställningslängd: ca 30 min

– en berättarföreställning 
bland djuren. 
Härliga djur, sjungande, 
kraxande och luriga djur… 
Rävar, sköldpaddor, 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.
Föreställningslängd: 40 min.

Sova räv
3-6 år

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 doja för att 
nämna några.  
Föreställningslängd: 40 min.

4-9 år

Kullerbagge
En danzoologi !
Bronja Novak Lindblad har i 
långa tider sökt efter intressan-

ta småkryp och se här – En art 

som gömt sig för vetenskapen! 

Kullerbaggen. Den är enormt rar, speciell och 

knappt synlig. Men vad gör den egentligen?  

Föreställningslängd: 30 min

2-5 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. 
Föreställningslängd: 30 min

kroppologi
En musikalisk hyllning 
till våra kroppar. Husen vi 
alla bor i. De tre sångarna, 
blåsarna och berättarna 
Harriet Ohlsson, Lotta Sjölin-
Cederblom och Ola Karlberg 
vet hur en slipsten ska dras. 

Bland annat. Friskt, festligt, finurligt!
Föreställningslängd: 40 min.

6-9 år

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? 

GUL! inspirerar till fantasi 

och rörelse. Sång, tecken 

och lek. Tillsammans tar vi reda på om färgen 

GUL! är kul eller ful? Eller är den något helt an-

nat..? 
Föreställningslängd: ca 25 min

3-6 år
GUl - Ful eller kul?

Bjällerkling Alla

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

helt tar över. Föreställningslängd: 30-40 min

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. 
Föreställningslängd: 
30-40 min

julgruppen

Alla

pinsamt
Dansfilosofi & skämskuddar

Vem är det egentligen mest 

pinsamt för, den som råkar 

öppna toadörren eller den 

som sitter på toan? Och vem 

ska ta ansvar för världens 

pinsammaste pappa? Varför 

är saker så pinsamma och 

går det någonsin över? 

Föreställningslängd: 40 min.

6-11 år
Premiär!


