
FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 

SKOLOR  
HÖSTEN 2017





PRAKTISK INFO
Dans / Cirkus

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

(ord pris 110 kr)
Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 25 september kl. 10

Måndag 25 september kl. 12.30 

Föreställningslängd
ca. 45 min 

Ålder
Från 5–12 år

AND THEN...
OCH SEN

CLAIRE PARSONS CO
 

Dans och mjuk cirkus i en abstrakt och polyfon sagovärld. Här möts 
fyra figurer för att berätta och presentera saker och händelser på 
alldeles olika sätt. I rummet rullas objekt, saker flyttas och byter 
perspektiv i dans, tal och sång. Någon berättar om bin som dansar 
balett. Någon annan om fingerfärdiga motsatser och barocka djur-
finurligheter. Här har något hänt. Vem talar sanning?

Tillsammans med publiken läggs ett pussel, saker berättas, rummet 
formas om och relationer skapas. Är detta en början? Eller börjar 
vi om? And Then...Och Sen handlar om att lämna den lilla världen 
och hitta sanningen. Om att växa upp där vardag och mystik läggs 
i ett suggestivt pussel. En lekfull skattjakt blir en finurlig gåta.

Koreografi: Claire Parsons
Medverkande: Emelie Garmén/alt. Elin Hallgren, Mira Björkman/
alt. Linn Ragnarsson, Viktor Gyllenberg/alt. Ron Beeri, André Kaliff
Scenografi: Anna Nyberg

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor hösten 2017
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Show / Teknologi / Cirkus

Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 9 oktober kl. 12.30

Föreställningslängd
ca. 1 tim 

Ålder
Högstadiet och gymnasiet

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor hösten 2017
www.storateatern.se 
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I AM SOMEBODY
SIRQUS ALFON

Sirqus Alfon är historien om några vänner som började som gatu-
artister och sen hamnade på de stora scenerna i världen. Här får 
du möta tre färgstarka karaktärer som skapar en vansinnigt rolig 
och medryckande föreställning för hela familjen. Det är ett kaotiskt 
äventyr med tekniska lösningar du aldrig tidigare sett på en scen. 

Sirqus Alfons I am Somebody är en interaktiv komedishow med 
mycket humor och en touch av magi. Föreställningen är en hel-
hetsupplevelse av video, musik och laser som du aldrig har sett 
tidigare, men fortfarande inom genren nycirkus.



PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 23 oktober kl. 13

Föreställningslängd
ca. 1 tim 15 min 

Ålder
Från 11 år

Passar för elever på SFI

ANKOMSTEN 
TEATERI 

En färgstark och omskakande berättelse om att tvingas börja 
om på nytt. Baserad på en bok av Shaun Tan.

Efter en kylslagen båtfärd kliver en man ut i en främmande stad. 
Han är ensam i en värld där språket är obegripligt och de sociala 
koderna svårtolkade. Allt han äger är resväskan i handen och foto-
grafiet i kavajfickan, ett kort på familjen han tvingats lämna.
Trevande börjar mannen ta sig fram i den nya miljön. Sakta lär han 
sig kommunicera, hittar ett jobb och får vänner men längtan att 
återvända hem till familjen växer sig allt starkare.

Tillsammans med ett internationellt team har regissören Thaddeus 
Phillips och den konstnärlige ledaren Christian Arin skapat en 
gränsöverskridande föreställning i både form och innehåll. Histo-
rien framförs av skådespelarna på ett helt eget språk med fysiskt 
spel och dockor samt musik skapad av Juan Gabriel Turbay, allt i 
en magiskt föränderlig scenografi skapad av Lars Jansson. 

Medverkande: 
Christian Arin, Nanny Nilsson, Sam Rigi och Martyna Lisowska
Av: Shaun Tan

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor hösten 2017
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Cirkus / Teater
Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 13 november kl. 10

Föreställningslängd
ca. 1 tim 30 min 

Ålder
Årskurs 9 och gymnasiet

UNDER 
- OM MÄNNISKA MOT VÄDER

CIRKUS CIRKÖR & 
VÄSTMANLANDS TEATER 

Åtta människor kraschar. Åtta människor, mitt i världen, tar sig an 
luftrummet för att hantera det och slutligen övervinna det. 
Föreställningen Under handlar om människans ständiga försök att 
utmana tyngdlagen, om den eviga konflikten mellan människa och 
väder. Och om att tämja det otämjbara.

För att skapa Under har jag tagit klivet bort från fast mark. Jag har 
kastat mig ut från höga höjder, känt doften av moln och fascinerats 
av underlaget som närmar sig. Konstruerat luftplattformar som 
ljudlöst glidit fram över marken förankrade i luftballonger. Med 
dessa nya perspektiv tar jag mig nu an en verklighet där allt är för 
högt, för stort, för tungt och för svårt. Intensiteten skruvas upp. Vi 
gör allt fullt ut berättar regissör Olle Strandberg.

Regi: Olle Strandberg
Ensemble: Henrik Agger, Anna Ahnlund, Klara Mossberg, Simon 
Wiborn och Methinee Wongtrakoon

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor hösten 2017
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Tisdag 14 november kl. 10

Tisdag 14 november kl. 12.30
Onsdag 15 november kl. 10

Föreställningslängd
ca. 50 min

Ålder
Årskurs 5–8

framförs på arabiska och svenska

BREV TILL EN 
ÄNGEL

UNGA KLARA
 

Mamma finns inte mer. Zahra är dotter till en ängel. Och när hon 
dog slutade hennes familj vara familj. Pappa Jasem finns inte när 
hon behöver honom, och lillebror har sin egen sorgeväg. Ingen 
minns det hon minns, länken till familjen är borta och alla är
ensamma tillsammans. Zahra försöker gräva en gemensam stig 
och kämpar med att få det splittrade samman igen. Kanske är det 
redan för sent. Kan man laga det som redan är trasigt?

Regi: Jasmin Sandra
Manus: Farnaz Arbabi
Medverkande: Nidhal Fares och Nina Rashid

OBS! I föreställningen talas både svenska och arabiska. Man 
behöver bara förstå ena språket för att kunna se föreställningen.

.....................................

Bokning
Maila er bokning till: 

biljett@storateatern.se

Bokningen skall innehålla:
- Föreställningsnamn

- Föreställningsdatum/tid
- Skola 

-Stadsdel
- Årskurs

- Antal elever
- Antal lärare

- Kontaktperson 
Namn/mail/telefon

- Fakturaadress
- Mottagarkod

- Organisationsnr
- Kontaktperson

Stora Teaterns föreställningar för skolor hösten 2017
www.storateatern.se 
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Dessutom har gymnasieskolor 
möjlighet att gå på följande 

kvällsföreställningar hösten 2017:

MIN MAMMA 
– EN DOKUMENTÄRMUSIKAL

CHARLOTTE ENGELKES
Dans / Onsdag 20 september kl. 19  (Gymnasiet)

BERNARDAS HUS
TYST TEATER / RIKSTEATERN

Teater / Torsdag 21 september kl. 19  (Gymnasiet)

ALAE
ANDERSON DANCE & PER TENGSTRAND

Dans / Fredag 13 oktober kl. 19  (Gymnasiet)

MENTAL STATE OF SWEDEN IN DANCE
CULLBERGBALETTEN

Dans / Onsdag 29 november kl. 19  (Gymnasiet)

WWW.STORATEATERN.SE



Bokning av skolbiljetter hösten 2017
(med reservation för fullbokning)

Lämnas på Stora Teatern eller maila informationen till biljett@storateatern.se

Föreställning/Titel: .......................................................................................................

Datum/Tid:  ................................................................................................................

Antal elevbiljetter: ......................................................................................................

Antal fria lärarbiljetter: ................................................................................................
 

Skola:  ..........................................................................................................................

Stadsdel: ......................................................................................................................

Årskurs:  .......................................................................................................................

Kontaktperson:  ............................................................................................................

E-post:   .......................................................................................................................

Mobilnummer: .............................................................................................................
 
 

Fakturaadress: ..............................................................................................................
 

Organisationsnummer: .................................................................................................

SDN: .............................................................................................................................

Kontaktperson:   ...........................................................................................................
 

Ev Mottagarkod/ref.nr: .................................................................................................

OBS!
Bokningen är bindande då faktura skickas direkt!

Biljetterna mailas till er som en pdf-fil som ni själva skriver ut.
 
 

Biljettkontoret är öppet vardagar kl 12–18, lördagar kl 10–14.
Frågor om biljetter, fakta om föreställningen, faktura etc, kontakta: 

biljett@storateatern.se, tel 031-368 32 99 

www.storateatern.se


