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Diktatorn är en underbar och
humoristisk skildring av en liten
tyrann, eller med andra ord - av ett
barn.
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Vem ska vara rädd för diktatorn?
Alla.
Vem ska trösta diktatorn? Alla.
Vem ska hylla dikatorn? Alla.
Diktatorn har andra människor som
gör det mesta åt honom, han blir
matad, man borstar hans tänder,
man läser sagor för honom - men
han vill bara höra den som handlar om honom själv och hur bra
han är. Han har privatchaufför som
kör honom till MINIsteriet (i en liten
stridsvagn), där personalen tar hand
om hans ytterkläder och han övar
på att skriva sitt namn, för det måste
diktatorer kunna. När han befaller sig
själv att sova måste han lyda, men
sämre går det när han försöker befalla flickan Sirkka att bli hans vän.
Så är man en mycket liten diktator
kan det bli ensamt till slut.
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JÖRGEN AGGEKLINT
SCENOGRAFI & KOSTYM
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Tekniska specifikationer
målgrupp: barn 3-8 år samt barnsliga föräldrar
maxpublik: 65 barn (3-5 år) 90 barn (6-8 år) + personal
speltid: ca 35 minuter • bygg/rivtid: 2 timmar/1 timme
el: 2 st 10 amp uttag • mörkläggning: önskvärt
scenstorlek: 5 x 6 meter • takhöjd: 3 meter
pris: 8500:- första föreställning • 6500:- andra förest.
samma dag/samma lokal (priserna gäller t.o.m 31/5 2014)
Resor: 70 kr/mil • logi och traktamente: tillkommer
bärhjälp: 1 person

Press
“Barnen gapskrattar...- en rolig,
färgstark och musiksvängig scenberättelse om integritet, samexistens,
tolerans och att tänka själv.” DN
“Tyrann på scen skruvas till max.”
”Den som vill kan läsa in en politisk
udd.Några scener fångar de dubbla
nivåerna på pricken...” Svd
“..en rolig och tänkvärd föreställning .”
Helsingborgs Dagblad

Övrigt
För information kontakta:
Jörgen Aggeklint 08-702 09 27 eller
maila: jorgen@boulevardteatern.se
www.boulevardteatern.se

