
Vind - 
blås mig!  



Ariel virvlar

Jag är vän med vinden...



Caliban sjunger

Prata med jorden, 
dansa i solen.

Regndroppar...



Kung Prospero trollar

Jag förvandlar dig till... 
- en groda!



Ferdinand

Hjälp! 
Stormen tar min båt!



Ferdinand på stranden

Var är jag?
Hur ska det gå?



Ferdinand och Ariel

Följ mig. Följ min hand!



Miranda och Caliban

Vad gör du?

Jag kittlas!

Det är min ö.



Prospero och Caliban
Nej - det är min ö - 

jag var här först!

Det är min ö.



Miranda dansar

I natten, i skogen
Måne och magi



Miranda och Ferdinand

Jag är kääär!



Caliban



Prospero

Förlåt, Caliban. 
Förlåt.



Bronja spelar Ariel Magnus spelar Caliban Johanna spelar Prospero

Tack för att du var med!
Att spela teater är att leka - att låtsas att man är någon annan och någon annanstans. 
Du kom in till oss i teaterrummet. Först tittade du på oss och vi berättade historien. 
Sen kanske du kom upp och var med oss på scenen? Tillsammans var vi glada 
och snurrade runt i dans. Vi följde en hand med ögonen. Sen spelade vi att vi var 
arga och kunde trolla så dom andra fick kramp! - Sen blev vi oss själva igen.



Katarina spelar Miranda Johanna spelar Ferdinand

Tack för att du kom!
Vad tror du hände efter att teatern tog slut? Hur gick det för Miranda 
och Ferdinand? Hur gick det för Caliban och de andra?
Skriv gärna till oss. Eller rita någonting och skicka det till oss.
Postadressen står här på baksidan. Eller maila till nus@bigwind.se

Bronja spelar Prospero



Produktionen ingår i projektet 
Dansande Hjärtan och har 

utvecklingsstöd från Göteborgs 
stad, Västra Götalandsregionen 

och Statens Kulturråd.

Föreställningen kombineras oftast med ett förbere-
dande workshopsbesök. Kontakt: nus@bigwind.se

www.bigwind.se

En interaktiv föreställning för barn och unga med intellektuella funktionsvariationer 
i anpassad grund- och gymnasieskola. Från 7 år 

Vind - blås mig!  

•Regi: Stina Hedberg •Musik: Magnus Marcinkowski Pettersson 
•Manusbearbetning: S Hedberg/O Karlberg •Koreografi: Stina 
Hedberg och ensemblen •Scenografi, kostym och illustrationer: 
Malin Wallin •Ljus: Ola Karlberg •Foto: Lina Ikse

Big Wind tar sig an William Shakespeare’s 
Stormen och förvandlar den med hjälp av 
dans, sång och poesi till Vind - blås mig! En 
föreställning där barnen både deltar och ser 
på. En musiker och tre dansare leder oss till 
Calibans ö, Mirandas skog och Prosperos 
magiska kula.  -  Kärlek, magi, naturkrafter! 

Big Wind - Konstepidemins väg 6 - 413 14 Göteborg - 031-82 77 28 - info@bigwind.se

•Medverkande: Bronja Novak Lindblad, Katarina Eriksson, 
Johanna Ehn/Kristin Rode, Magnus Marcinkowski Pettersson

Tack till: Kelly Hunter/Hunter Heartbeat Method 
Tack även till: Nätverket Universell Scenkonst NUS 

och E Hofsten, A Thelin/Scen:se


