VILL DU OCKSÅ ATT DE YNGSTA BARNEN SKA FÅ
TILLGÅNG TILL TEATER OCH KULTURUPPLEVELSER? FÅ
SKRATTA OCH MÖTA ALLVAR? HÄR FINNS MÖJLIGHETEN !

Fröken Fredrica
I SAMARBETE MED

PRESENTERAR

BUBBLANDE KÄNSLOR
EN UTFLYKT MED SKRATT OCH ÄVENTYR

Föreställningen är anpassad efter 2-3 åringarnas intressen och förmåga till koncentration.
Genom kulturupplevelsen ges möjlighet att få tillgång till alla sina känslor. Under 30 minuter
får barnen ta del av glada skratt, flygande fjärilar, igenkännande besvikelser eller hur läskigt
högt ett träd kan vara att klättra i.
När Friendy slår sig och behöver tröst brukar barnen vilja blåsa på det onda, pussa, krama
och vilja visa sina egna plåster, skrapsår och stickor. Den starka känslan arg ackompanjeras av
musik och berör liten som stor.

Fredrica Isenborg, pedagog med dryga tjugo års erfarenhet av arbete med främst de yngsta
barnen samt EQ-certifierad handledare och föreläsare för FRIENDY & CO arbetar med de
olika känslodockorna glad, rädd, sur, ledsen, arg och lugn.

SPELPERIOD: Onsdagar Fr.o.m. 16 augusti – 6 december 2017.
BOKNINGSFÖRFRÅGAN: fredrica(at)friendy.se
ÅLDERSGRUPP: 2-3 år
ANTAL BARN: Min ambition är skapa nära möten med barnen. Scenen är 2 meter från
barnens platser. Jag vill kunna få ögonkontakt med så många barn som möjligt under
föreställningen. Max antal barn per föreställning är 50. Ni pedagoger vet bäst hur era yngsta
barn reagerar och agerar i större barngrupper. Flera föreställningar efter varandra är möjliga
för att hålla ner barnantalet vid varje föreställning.
ANTAL PEDAGOGER: Så många som ni anser behövs. Uppskattad feedback har getts från
pedagoger som varit tillräckligt många för att kunna ge barn trygghet, fotat/filma föreställningen
och suttit vid sidan och kunnat observera barnen. Eftersom små barn lätt tappar fokus så är
det viktigt att pedagogerna inte förflyttar sig under föreställningen.
TIDSÅTGÅNG:
Iordningställande av rekvisita före och efter 30 min + 30 minuter
Föreställning 30 min.
Vid flera föreställningar efter varandra behövs 15 min paus/förberedelse mellan för att
iordningställa rekvisita.
PLATS: Spelas i förskolor eller i lokal för barn inom pedagogisk omsorg i Stockholm med omnejd
enligt prislista. Turnéer till orter utanför Stockholm planeras. Blir det många bokningar vid
samma tillfälle från flera förskolor på samma ort delas då kostnaden för transport.
PRIS:
1 föreställning 3500 kr. Moms tillkommer ej då framförande av kultur undantas från
skatteplikt.
2 föreställningar vid samma tillfälle 3500 kr + 1500 kr = 5000 kr
3 föreställningar vid samma tillfälle 3500 kr + 1500 kr + 1000 kr = 6000 kr

PRAKTISKT: Plats för scen och dekor 3+4 meter. Eluttag i närhet för skarvsladd. Dekoren består
av en skärmvägg, tyggolv (gräs), ett träd, blommor, bord, stubbe, dockvagn, picknickkorg,
fågel, fjäril. Teatern spelas i befintligt dagsljus, ingen mörkläggning krävs. De yngsta barnen kan
uppleva att ett mörkt rum med ljussatt scen är skrämmande.
SAMARBETEN
www.friendy.se Maria-Pia Gottberg är grundare av FRIENDY & CO, föreläsare och författare
och den som skapat känslodockan Friendy som används i föreställningen.
www.teateru.se Ursula Schober är skådespelare och EQ-certifierad handledare som turnerat i
Stockholm med omnejd på förskolor i snart tjugo år. Hon spelar den interaktiva, humoristiska
och tankeväckande föreställningen Tuva och de coola känslorna för barn 4-6 år under ht -17.
I den får barnen möta både liten och stor Friendy. Bokas via ursula(at)teateru.se

REFERENSER:
Under våren 2017 har provföreställningar spelat för olika förskolegrupper. Här är några av
reaktionerna och referenser:
”Tack för superbra teater och engagemang Fredrica. Dagen efter föreställningen började barnen,
på helt eget initiativ, spela pjäsen själva. Alla dockorna och känslorna var med.”
/Anna och Sara, pedagoger på Träflaskans förskola Sundborn, Falun.
”Jag är också rädd att klättra i träd Friendy. Precis som du.”
/Flicka, Montessorihusets förskola, Saltsjö-Boo
”Lagom lång, på deras nivå. Spännande att se hur förvånade de blev när dockan bytte
ansiktsutryck.”
/Cecila Styf, Småsulorna pedagogiska omsorg, Saltsjö-Boo
”Jaaa! Har du med dig trädet och Friendysarna idag Fredrica?”
/Pojke, Saltisbarnens monstessoriförskola, Saltjsöbaden

KONTAKTUPPGIFTER
Fröken Fredrica / Fredrica Isenborg
www.fredrica.se
fredrica(at)friendy.se
Diligensvägen 48
131 48 Nacka
0761/769346 prata in ett meddelande eller sms:a. Dagtid har jag sällan möjlighet att tala i
telefon..

Vi ses!
Fredrica & Friendy

