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Berättelsen börjar med att ett krokodilägg råkar hamna i ett ankbo. Ur ägget kommer Guji

Guji, en liten krokodil som kommer att växa upp som anka. Ankmamman har inga som helst problem med att
Guji Guji är olik de andra syskonen, utan älskar alla sina barn precis som de är. Problemen börjar först när det
dyker upp två stora krokodiler som påstår att Guji Guji inte är en anka utan en blodtörstig ankätande krokodil
precis som de. Om likhet och olikhet, kärlek, vänskap och att tänka själv. Fritt efter Chih-Yuan Chens bok med
samma namn. Boken erhöll Peter Pan priset 2015 (bästa utländska barnbok)

Medverkande:		

Press:

På scen: Hanna Bystedt, Maria Södermark, Li Molnar Kronlid
Regi & dramatisering: Daniel Goldmann
Scenografi/kostym: Lina Serning
Musik & sångtexter: Jörgen Aggeklint

“Detta är så bra att jag glömmer att
det är barnteater....Ungarna sitter som
surikater, stilla, tysta, observanta.
Förtrollade.” Minstengångiveckan

Tekniska specifikationer

“Mångbottnad barnteater om Identitet”
“En härlig resa med mycket sång,
musik och dans” Alingsås Tidning

målgrupp: barn 3-8 år | maxpublik 3-5 år: 65 barn
+ personal | 6-8 år: 90 + personal
speltid: ca 40 minuter | bygg/rivtid: 2 timmar/1 timme

el: Europahandske eller 2 st SEPARATA 10 amp uttag
mörkläggning: önskvärt | Spelyta: djup 5m | bredd 6
meter | takhöjd: 3 meter | bärhjälp: 1 person
Pris inkl. traktamente: 10.500:- 1:a föreställning
9500:- 2:a förest. samma dag/samma lokal |
Moms tillkommer med 25% (priserna gäller t.o.m 31/12 2017)

Kontakt och bokning
Jörgen Aggeklint 0738-98 79 39
mail: jorgen@boulevardteatern.se
www.boulevardteatern.se

“Den samspelta trion Martina Grimstedt,
Sara Ribbenstedt och Ana Stanisic spelar
vaggande ankor och farligt luriga krokodiler
med sinne för både det fysiska spelets
dynamik och kontakten med barnpubliken.”
Svd
“What a wonderful experience! Taiwanese
kids loved the show!”…The music was sensational...every department of the show was
all to the point.”
Francis Shen/IFKIDS Taipei

BOULEVARDTEATERNS
Handledarmaterial till
föreställningen Guji Guji
Pjäsen handlar om ett krokodilägg som
råkar hamna i ett ankbo.
Ur ägget kommer Guji Guji, en liten
krokodil som kommer att växa upp som
anka. Varken hans ankmamma eller hans
anksyskon har några som helst problem
med att han är lite olik dem, utan älskar
honom precis som han är.
Problemen börjar först när Guji Guji
träffar tre vuxna krokodiler som vill
övertyga honom om att han inte är en
anka utan en blodtörstig ankätande
krokodil precis som de.

Handledarmaterialet tar upp frågor som:
Vem är jag och hur blir jag den jag är?
Är min identitet någon jag bara får när jag föds, eller skapas den efter hand - och i så fall av vad?
Hur påverkas jag av mitt ursprung?
Hur påverkas jag av min omgivning?
Vilka förväntningar har jag på mig?
Kan jag ha flera identiteter?
Vad är en familj och hur kan den se ut?
Materialet innehåller tips och idéer kring för- och efterarbete, diskussioner, lekar och övningar.

Daniel Goldmann har tagit fram
handledarmaterialet.
Han är regissör , skådespelare
och lärare i scenframställning på
Boulevardteaterns teaterskola.

