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göteborg vt 2022
med big wind

BOKA NU!

www.bigwind.se

Februari Spelplats  Bokas via
5/2 Vind - Blås mig! Frölunda Kulturhus  *
19/2 Hans och Greta Kulturhuset Kåken  *
24/2 Hans och Greta Konstepidemin  Kubo
25/2 Hans och Greta Konstepidemin  Kubo
26/2 Hans och Greta Konstepidemin  Kulturpunkten

Mars
1/3 Hans och Greta Musikens Hus  Kubo
2/3 Hans och Greta Kulturhuset Vingen  Kubo
15/3 Pinsamt Tuve bibliotek  KuBo
16/3 Pinsamt Musikens hus  KuBo
17/3 Pinsamt Kulturhuset Vingen  KuBo
20/3 Kroppologi Konstepidemin  Kulturpunkten

April
23/4 Vind - Blås mig! Konstepidemin  Kulturpunkten

Maj
3/5 Vind - Blås mig! Kulturhuset Vingen  Kubo
4/5 Vind - Blås mig! Högsbo bbiliotek  Kubo
5/5 Vind - Blås mig! Konstepidemin  Kubo
6/5 Vind - Blås mig! Konstepidemin  Kubo
15/5 Pinsamt Konstepidemin  Kulturpunkten

spelschema
februari-maj 2022

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

*bokas via spelplatsens egna kanaler.

 

- BILJETTBOKNING VIA KUBO - 

Gå in på kubo.goteborg.se

se instruktioner här till vänster.

- BILJETTBOKNING VIA KULTURPUNKTEN - 

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



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

Vind - blås mig!
I ”Vind, blås mig!” 
möter du kärlek, magi 
och naturkrafter. 
Föreställningen är fritt 
inspirerad av William 
Shakespeares ”Stormen”. 
Vi berättar genom dans, 
sång och poesi.

En musiker och tre 
dansare guidar barnen 
på en interaktiv resa, 
där de gestaltar starka 
karaktärer och stora 
känslouttryck. Publiken 
får följa med ut på det 
stormande havet, in i 
den mystiska skogen, till 
Calibans trädgård och 
mycket mer.

Längd ca 45-60 min

7-18 år i särskola

Hans och Greta
I skogen står Hans och 
Greta och väntar med 
blåbärshinkarna. Deras 
magar kurrar. Då får 
de syn på ett hus bland 
träden och hör en röst 
som ropar välkommen 
in... Med humor och en stark 
känsla för rättvisa sjunger sig 
den pigga ensemblen fram till 
ett lyckligt slut.

Längd ca 50 min

6-11 år

Saga, sång och musik

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? 

Var i kroppen sitter det pinsamma och hur ser 

pinsamheten ut om jag dansar den? Fanny 

Kivimäki, Johanna Ehn och Harriet Ohlsson 

musicerar, diskuterar och dansfilosoferar sig 

fram till pinsamhetens kärna. Pinsamhetschock 

kan förekomma, men också gapskratt. Låt oss 

mötas i våra pinsamheter!

8-12 år
Längd 40 min

kroppologi
Kroppologi är en 
musikföreställning för 
barn. Det är bra att ha 
en kropp. Praktiskt på 
något sätt. Och tänk 
allt som ryms inuti en 
kropp. Tarmar, ben 
och tankar. En musi-kalisk hyllning till våra kroppar. Husen vi alla bor i. De tre sångarna, blåsarna och berät-tarna Harriet Ohlsson, Lotta Sjölin-Cederblom och Ola Karlberg vet hur en slipsten ska dras. Bland annat. Friskt, festligt, finurligt!

6-9 år
Längd 40 min

våren är kommen!
Nu kommer ljuset åter. Big Winds artister 
ruskar av sig vinterdammet och gör sig 
redo för kosläppet. 

En helt ny föreställning ser dagens ljus i 
form av Vind - blås mig! Den är skapad 
speciellt till barn och unga som har intelle-
ktuella funktionsvariationer och går på 
grund- och gymnasiesärskola. Men såklart 
är alla intresserade varmt välkomna. 

Vårens program har vi spritt ut över 
staden. Kulturhus och bibliotek och vår 
scen på Konstepidemin står redo att ta 
emot publik. Längtan blir snart verklighet!

Och vem vet - kanske 
fylls programmet på 
ännu mer längs vägen. 
Håll utkik!


