
FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 

SKOLOR  
HÖST 2018



PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen / Stora scenen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

(ord pris 110 kr)
Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 24 september kl. 13
Tisdag 25 september kl. 10
Tisdag 25 september kl. 13 

Föreställningslängd
ca. 1 tim 30 min 

Ålder
Årskurs 2–5

BIET I 
HUVUDET
RIKSTEATERN

 
En fantasifull berättelse för barn om att fly verkligheten. Ur barnets 
perspektiv gestaltas Roland Schimmelpfennigs gripande, vindlan-
de och humorfylld historia om möjligheten att kunna ta sig igenom 
svårigheter som om världen vore ett tv-spel.

Är livet egentligen ett spel? Och om det nu är så, vad finns det 
egentligen att vinna?

Medverkande:
Ester Claesson, Daniel Nyström, Dejmis Rustom Bustos
Upphovspersoner/ Konstnärligt team:
Dramatiker: Roland Schimmelpfenning
Översättare:Frederik Sjögren
Regi: Nora Nilsson
Scenografi/Kostym: Julia Przedmojska

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

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 2018
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Nycirkus

Stora scenen
 

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 22 oktober kl. 13

Föreställningslängd
ca. 2 tim 15 min 

Ålder
Från årskurs 4 till gymnasiet

EPIFÓNIMA 
CIRKUS CIRKÖR 

”I mitt praktiska såväl som konstnärliga arbete med gränser 
har det blivit allt tydligare att nästa steg, det som krävs för att 

hantera de utmaningar som världen står inför, är att vi 
lyfter/använder de värden som traditionellt setts som ’kvinnliga’, 

och som i dag har låg status.” Tilde Björfors

Tilde Björfors och Cirkus Cirkörs nästa produktion Epifónima är 
inspirerad av kvinnors röster, strävan och sätt att skapa och 
organisera sig på. Förebilderna sträcker sig från gudinnan Ishtar, 
Hildegard af Bingen med flera, fram till dagens kämpar som 
Fatemeh Khavari och Tarana Burke. 
”Vi vill lyfta och hylla det mod och de värderingar som har krävts 
för att skapa förändring. I ödmjuk beundran länkar vi oss till den 
långa kedja av kvinnor som banat väg för att vi är där vi är idag, 
med möjlighet att blicka framåt.”

Epifónima, som betyder ”utrop” på grekiska, är en naturlig fortsättning på 
Tilde Björfors senaste föreställningar Borders, Limits och Movements som 
kretsat kring gränser, begränsningar och migration.

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

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 2018
www.storateatern.se 
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PRAKTISK INFO
Teater

Gradängscen

Pris
30 kr / elev inom Gbg

Lärare går gratis med elevgrupp

Datum
Måndag 17 september kl. 13

Föreställningslängd
ca. 1 tim 

Ålder
GymnasietINFERNO - MELLAN 

TRE OCH FEM 
STRINDBERGS 

INTIMA TEATER
Inferno mellan tre och fem handlar om en ung kvinna som blir fast i 
drogmissbruk och som kämpar för att hitta en väg ut ur beroendet.

Skådespelerskan Anja Paulsson har, tillsammans med Anna 
Pettersson, arbetat fram en poetisk, våldsam och mycket gripande 
föreställning som innehåller både realistiska nutidsreflektioner och 
fiktion. Genom filmklipp, musik, rörelse och text gestaltar hon en 
ung kvinnas kamp för att få tillhöra ett samhälle som om och om 
igen stöter bort henne.

”I ett tempo som brukar kallas för halsbrytande för att använda 
en klyscha, håller hon publiken fången. Skakar om oss. Ställer 

många frågor och det går inte att komma undan.”

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

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 2018
www.storateatern.se 
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Dessutom kan gymnasieskolor 
gå på följande kvällsföreställning 

hösten 2018:

RADIOKORRESPONDENTERNA
SVERIGES RADIO  

Samtal / 25 september eller 2 oktober 
OBS Endast ett datum, se hemsidan (Gymnasiet)

NÅGRA AV OSS
RIKSTEATERN  

Teater / måndag 1 oktober kl. 19  (Gymnasiet)

EPIFÓNIMA
CIRKUS CIRKÖR  

Nycirkus / 24 och 25 oktober kl. 19  (Gymnasiet)

LE JARDIN
PAR LE CHEMINS PRODUCTIONS 
Nycirkus / fredag 7 december kl. 19  (Gymnasiet)

WWW.STORATEATERN.SE



Bokning av skolbiljetter hösten 2018
(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


