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Danskonsten, berättarkonsten och musiken. 
Tre grenar på Big Winds fruktträd. Ett träd som 
växer högre och bredare för varje säsong. Ett 
träd som bär mer och mer frukt. Frukt som i 
mötet med sin publik blir till ett ädelt vin, sylt 
eller äppelkaka med vaniljsås och hackad 
mandel ovanpå. Föreställningarna hänger där 
på grenarna färdiga att plockas och serveras till 
en suktande publik. Från Ystad till Kiruna. 

Hundra - nu kommer vi! 

ett två tre



Förskola
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 25 min
Medverkande: 1 person
Scenbredd/djup: 3 x 3 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ej nödvändigt
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 20 min/10 min 

Priser 2023/2024
Större lokal max 50 elever
1 fst: 7 500 kr
2 fst samma dag: 12 500 kr
3 fst samma dag: 13 500 kr 
Mindre lokal max 25 elever
1 fst: 5 300 kr
2 fst samma dag: 9 000 kr
3 fst samma dag: 12 200 kr

3-6 år

Fåglar kan mer 
än kvittra, mer än 
kraxa. Fåglar kan tala 
människornas språk. 
Och de har saker att 
säga. Det har Karin 
Sillberg också. 

Fåglar är olika. Vissa är grå, andra 
färgsprakande. Fåglarna är som människor. 
Snälla, snåla, småaktiga och alldeles, alldeles 
underbara. En storartad föreställning i ett litet 
format för de minsta barnen. Snart på en plats 
nära dig. 

fågelfabler Nära berättande

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

Föreställningsfakta
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024
1 fst: 12 000 kr
2 fst samma lokal och dag: 
19 500 kr

Vi sjunger ut, vi sjunger in. Vi sjunger upp, vi 

sjunger ner. Vi sjunger hit, vi sjunger dit och 

ännu en liten bit. 

Hur låter världens kortaste sång? Vi provar 

en lååång låångsam såång. Vi sjunger tanigt, 

vi sjunger fylligt. Hur låter 

en sur sång eller glad? 

Vi sjunger före, barnen 

härmar. Massa rim och en 

och annan ramsa.

Av och med: Cilla Klein 

och Magnus Marcinkowski 

Pettersson

3-6 årStrumpor och sång
Kontrastrik allsång för förskolan

Nytt!
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 2-6 år, familj
Fst längd: ca 25 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 50 personer
Scenbredd/djup: 4 x 4 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/30 min
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024
1 fst: 7 500 kr
2 fst samma lokal och dag: 
12 500 kr

2-6 år

Ett litet navelludd har 
fångat Bronjas dansöga och 

studeras nu djupt för att 
dansas av denna Sveriges 

enda danzoolog. 

Ludd är små, studsiga, 
kliande, njutande, 
snurrande och mycket närvarande djur som 

omges av värme och ljud från sina värdar. Ja, 

oss. Vi är aldrig ensamma och om vi vill kan 

vi se att vi har fler likheter än olikheter med 

små ludd.

Danzoologi för navelskådare
luddet

 
Scanna för att se trailer!

Föreställningsfakta
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 2 personer
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,3 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024
1 fst: 12 000 kr
2 fst samma lokal och dag: 
19 500 kr

Nytt!
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 3-6 år, familj
Fst längd: ca 25 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 70 personer
Scenbredd/djup: 4 x 3 m
Takhöjd: 2,6 m
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 60 min/45 min
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024
1 fst: 7 500 kr
2 fst samma plats och dag: 
12 500 kr

TAKK - tecken som alternativ 
och kompletterande 
kommunikation

Världen är GUL! 
På scen står tre gula 

kuber, en gul kvast 

och Gullan Gul. Se, en 

närsynt tupp med lupp 

som kräver: Kaffe med 

dupp! 
Vad mer? Gula gurkan som inte är nöjd… men 

är det verkligen en gul gurka? Och kan en 

saga vara blyg?
Sång, tecken och lek. Tillsammans utforskar 

vi färgen gul. Är den kul eller ful? Eller är den 

något helt annat..?

3-6 årGUl! – ful eller kul?

En interaktiv musikföreställning

fungerar bra 
utomhus
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 2-5 år, tränings-
skolor och familj 
Fst längd: ca 35 min
Medverkande: 1 person
Max publik: 60 personer
Scenbredd/djup: 3 x 4 m
Takhöjd: 2,4 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024
1 fst: 7 500 kr
2 fst samma lokal och dag: 
12 500 kr

2-5 årteckensäcken
En säck full med sånger
En säck full med sånger 
som vi sjunger många 
gånger. Har ni hört om 
katten Affe, som gillar 
kaffe? Vad rimmar på 
skägg? 
Rim, ramsor och tecken 
som stöd. En fingerfärdig 
föreställning med glöd.

TAKK - tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation

Av och med: Cilla Klein
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hur ska det gå för babette?
Cirkus - musik - teater

Att växa upp bland högtflygande 

akrobater och färgstarka föräldrar 

är en cirkuskonst i sig.

Med doft av sågspån och svettiga trikåer. Med 

toner från orkestern, trolleri och hungriga 

clowner skapas 

spänning och 

förundran i 

publiken. 

Hur ska det gå? Och 

framför allt - Hur ska 

det gå för Babette? 

6-11 år

Föreställningsfakta
Målgrupp: 6-11 år, familj 
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 3 personer
Max publik: 120 personer
Scenbredd/djup: 7 x 7 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning: Ja
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: Ja, tack!

Priser 2023/2024
1 fst: 17 500 kr
2 fst samma lokal och dag: 
28 000 kr

Scanna för att se trailer!

Nytt!
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 6-9 år, familj
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 2 personer
Scenbredd/djup: 6 x 6 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning: Ja resp nej
Ström: 230 V, 2x10A  
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: Gärna

Priser 2023/2024
Större lokal max 100 elever
1 fst: 12 000 kr
2 fst: samma lokal och dag: 
19 500 kr
Klassrum max 30 elever
1 fst: 6 000 kr
2 fst: samma dag: 9 500 kr
3 fst: samma dag: 12 500 kr

6-9 årvolter & ampere
Energifylld föreställning
Utan att spara på kraft tar Bronja och Magnus 
sig an volter, ampere, energitjuvar och andra 
laddade begrepp. En föreställning som 
motiverar och inspirerar till energisparande 
med hjälp av dans och musik. Tillsammans 
genererar vi energi för framtiden. 

Tips! Boka 
en dans- och 
musikworkshop 
i samband med 
föreställningen.

fungerar bra 
utomhus
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pinsamt
Dansfilosofi & 
skämskuddar
Vem skäms 
egentligen mest, 
den som råkar 
öppna toadörren 
eller den som sitter 
på toan? Och vem ska ta ansvar för världens pinigaste pappa? Varför är saker så pinsamma och går det någonsin över? 
En dans- och musikföreställning där vi musicerar, diskuterar och dansfilosoferar oss fram till pinsamhetens kärna. Välkommen så skrattar vi oss igenom det tillsammans.

8-12 år

Föreställningsfakta
Målgrupp: 8-12 år, familj 
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 3 personer
Max publik: 90 personer
Scenbredd/djup: 6 x 5 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Byggtid: 120 min 
Rivtid: 60 min
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024
1 fst: 17 500 kr
2 fst samma lokal och dag: 
28 000 kr

Varning för 
pinsamhetschock!
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 6-11 år, familj
Fst längd: ca 50 min
Medverkande: 4 personer
Max publik: 200 personer
Scenbredd/djup: 7 x 7 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning: Ja
Ström: 380 V, 16 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer

Priser 2023/2024
1 fst: 23 000 kr
2 fst samma lokal och dag: 
35 500 kr

hans och greta
Saga, sång och musik

I skogen står Hans och 

Greta och väntar med 

blåbärshinkarna. –Varför 

kommer ingen 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 som ropar “välkommen 

in”... 

Med humor och en stark känsla för rättvisa tar 

sig Big Wind an folksagan om Hans och Greta. 

I den ryms stora frågor och stora känslor. Här 

finns en häxa, en hjälpsam fågel och här finns 

ett lyckligt slut. Men vilka är de där lärarna i 

lärarrummet. Är det de som spelar pjäsen?

6-11 år

Scanna för att se trailer!
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Föreställningsfakta
Målgrupp: 6-12 år, familj 
Fst längd: ca 40 min
Medverkande: 3 personer
Lokal: Klassrum alt. samlingssal
Scenbredd/djup: 5 x 4 m
Takhöjd: 2,5 m
Mörkläggning: Nej alt. Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Byggtid: 30 min alt. 90 min 
Rivtid: 30 min alt. 60 min

Priser 2023/2024
Större lokal max 90 elever 
1 fst: 17 500 kr
2 fst: samma lokal och dag: 
28 000 kr
Klassrum max 30 elever 
1 fst 8 750 kr
2 fst samma dag: 13 750 kr
3 fst samma dag: 18 000 kr

kroppologi
En musikalisk hyllning till kroppen

Det är bra att ha 
en kropp. Praktiskt 
på något sätt. Och 
tänk allt som ryms 
i en kropp. Tarmar, 
ben och tankar. En 
musikalisk hyllning 

till våra kroppar. Husen vi alla bor i. De tre 
sångarna, blåsarna och berättarna Lotta 
Sjölin Cederblom, Harriet Ohlsson och 
Ola Karlberg vet hur en slipsten ska dras. 
Bland annat. Friskt, festligt, finurligt!

6-12 år
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Skola
Föreställningsfakta
Målgrupp: Från 13 år, vuxna 
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: 380 V, 16 A
Bygg/Rivtid: 3 h/2,5 h 
Bärhjälp: 1 person

Priser 2023/2024 
1 fst: 18 000 kr
2 fst samma lokal och dag: 
28 500 kr

into the roots
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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Barn med särskilda behov Föreställningsfakta
Målgrupp: Anpassad 
skola, intellektuella 
fuktionsnedsättningar från 7 år
Fst längd: ca 60 min
Medverkande: 4 personer
Max publik: 12 barn 
+ 12 medföljande vuxna
Lokal: Ett stort rum 8 x 10 m
Takhöjd: 2,6 m
Mörkläggning:  Ja, helst
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1 person

De två stegen sker med minst en 
dags mellanrum.
1 grupp: 34 000 kr
2 grupper samma lokal och dag: 
56 000 kr
Ytterligare besök och 
fördjupningspass för pedagoger 
enl. överenskommelse. Detsamma 
gäller för fristående workshops 
eller enskilda föreställningar.

I Vind, blås mig! möter 

du kärlek, magi och 

naturkrafter. 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.

Föreställningen består av två steg. 

Steg ett är ett besök i klassrummet. 

Steg två är föreställningen i teaterlokalen. 

På hemsidan finns förberedelsematerial, 

bildstöd, en förberedande film m.m.

vind - blås mig!
Fritt efter Shakespeares Stormen



Pop-up

14

Föreställningsfakta
Målgrupp: alla
Fst längd: ca 30 min
Medverkande: 5 personer
Max publik: 100 personer
Mörkläggning: Ej nödvändigt
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/45 min

Priser 2023/2024
1 fst: 30 000 kr 
2 fst samma dag: 32 000 kr

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

fungerar bra 
utomhus

hovet
Helt utan kung och 
drottning klarar sig 
Hovet galant. Vackra som 
trädgårdskonst men helt 
oförutsägbara dyker de 
upp för att regera utan 
regler. För Hovet är varje dag en fest och du är hedersgäst! 

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.

julgruppen

Alla

Den anarkistiska 
monarkin
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Vuxna
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Föreställningsfakta
Målgrupp: Vuxna
Fst längd: ca 50 min
Medverkande: 1 person
Scenbredd/djup: 6 x 5 m
Ström: 230V, 10 A
Mörkläggning: Ja tack
Bygg/rivtid : 90 min/45 min
Bärhjälp: Gärna

Priser 2023/2024
1 fst: 7 500 kr
2 fst samma lokal och dag: 
12 500 kr

I Jag och min gitarr 
berättar Magnus 
Marcinkowski 
Pettersson om 
sin morfar. Om 
händerna, staketet, 
stickningen och 
döden… 

Föreställningen grundar sig i Magnus 

längtan efter att använda gitarren på ett 

oväntat sätt. Inte bara som ett instrument, 

utan mer som en lekfull vän som hjälper 

honom att bearbeta och förstå sin egen 

historia. 

Jag och min gitarr
Visor och performance

Nytt!
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Föreställningsfakta
Målgrupp: Vuxna
Fst längd: ca 50 min
Medverkande: 1 person
Scenbredd/djup: 6 x 5 m
Ström: 230V, 10 A
Mörkläggning: Ja tack
Bygg/rivtid : 90 min/45 min
Bärhjälp: Gärna

Priser 2023/2024
1 fst: 7 500 kr
2 fst samma lokal och dag: 
12 500 kr

Föreställningsfakta
Målgrupp: Vuxna
Fst längd: 60 min,
eller 90 min med paus
Medverkande: 3 personer
Scenbredd/djup: 3 x 3 m
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/rivtid: 90 min/45 min
Bärhjälp: Gärna

Priser 2023/2024
1 fst: 18 000 kr
2 fst samma lokal och dag: 
26 000 kr

fransk kärlek rostar aldrig
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. Det är fin poesi, drastiska situationer, olycklig kärlek, vals och speciella melodier.

Fia Adler Sandblad och Ola Karlberg tolkar 
låtarna på svenska till 
Jonas Franke Bloms 
ackompanjemang. 

Ett samarbete mellan 
Big Wind och Adas 
musikaliska teater.
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Var det Allt?
Nej nej, här kommer mer. 
Vi spelar fortfarande allt detta:

Bjällerkling 2-9 år
Jul för alla strupar
Förvandling 3-6 år
Dansmagi i det lilla
Fröken Sill på nya äventyr 3-6 år
Musik i vått och torrt
Ticken Tocken Takk 3-6 år
Cello, sång, och tecken som stöd
Sagan om den tjocka pannkakan 3-6 år 
Med glimten i skorpan
Sipa Lipa Lakritspipa 4-9 år
Lennart Hellsings sångskatt
Black Ghost 13-18 år
En flygel och ett spöke

Skapande skola
Big Winds föreställningar 
är utmärkta som 
utgångspunkt för 
skapande skola. Är det 
dans, musik eller teater 
som frestar? Berättande 
eller sång? 

På vår hemsida finns 
flera olika skapande 
skolaprogram. Ring så 
bollar vi idéer!
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Anna Henriksson Bäckersten
producent 
031-82 77 28
anna@bigwind.se

Vår hemvist och den 
mylla våra plantor gror i 
finns på Konstepidemin i 
Göteborg. Ett konstnärs-
drivet kluster.

I stöpsleven
Föreställningarna och 
workshoparna i denna 
broschyr spelar vi under 
2023/24. 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.



Avsändare: Big Wind 
Konstepidemins v. 6 
413 14 Göteborg

B
sverige
Porto
betalt

info@bigwind.se • 031-82 77 28 
www.bigwind.se 

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. 

Big wind


