Musikteater Jag är här nu! presenterar:
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”... trions ljuvliga
självförtroendepepp funkar
lika fint på vuxna” – GP

Musikteater
Jag är här nu!
fortsätter att vrida och
vända på normer och
konventioner och vems
berättelse vi lyssnar till.
Text, musik & manus:
Musikteater Jag är här nu!
Regiöga: Lars-Eric Brossner
Scenografi: Kajsa Eriksson
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”Föreställningen är
en pärla” – DN

Vad ska man göra med alla
känslor? Smittar de av sig?
Kan man trolla fram dem?
Vad händer om man stoppar
dem i fickan? Försvinner de
om man blundar?

Med svängig musik och sprittande refränger träffar vi
kompisarna som skrattar som
korvar, surar som strutar och
smakar på det magiska ordet
förlåt.

GENERELL INFO

TEKNISK INFO

Max publik/föreställning: 50 personer

Målgrupp: 3-6 år och 7-9 år

Scenmått: minst 3 x 4 x 2,9 m (bxdxh)

Speltid: 30 minuter plus eftersnack

El: 220 volt (vanlig el)

Pris: 17 000 kr/dag på faktura, ingen moms
tillkommer. Tillkommer resa, fordonshyra
samt traktamente och logi för två personer
vid övernattning. Gruppen är berättigad till
utjämningsbidrag i Göteborg.

Byggtid/rivtid: 1 tim/1 tim

Skapande skola: vi har samarbeten med flera
pedagoger. Kontakta oss gärna för förslag på
aktiviteter.

Speltider: max tre föreställningar/dag i
samma lokal
Spelplats: enligt överenskommelse
Publikplatser: arrangören ansvarar för
eventuell uppställning av publikplatser

KONTAKT – Nadina Pundins, 073-439 28 27
jagarharnu@gmail.com, www.jagärhärnu.se

Vi möter monstret som gör
som det vill. Som busar och
bråkar, och tittar fram när
man minst anar det. Kan
man dansa bort sitt monster?
Hur ser din monsterdans ut?

Traktamente: tillkommer, halvdag 150kr per
person, heldag 220kr perperson
Logi vid övernattning: två enkelrum på hotell
Övrigt: teknik ingår. Vi önskar lasta in i lokalen
eller låst förråd i anslutning till spelplats dagen
innan föreställning vid övernattning.

Med stöd av
Göteborgs kulturförvaltning Västra Götalandsregionen

