För barn från 3 år
Föreställningens längd: ca 30 min
Teknik: Ledlampor, vi behöver
vanliga eluttagNi fixar sittplatser!
Turné ht 2016/vt 2017
Manus:
Helena Hedlund & Åsa Gustafsson
som också medverkar.
Regi: Mia Nilsson, Åsa Gustafsson &
Helena Hedlund

Någonstans i världshaven simmar en stor uråldrig val.
Alldeles ensam. I åratal har den simmat runt och
sjungit, ropat, väntat på svar. Men ingen svarar.
Världens ensammaste val sjunger på ett eget språk,
ett språk som är obegripligt för alla andra valar.
Stort djur och stora känslor i en pytteliten föreställning om
ensamhet.
För dig som någon gång blivit borttappad i affären eller inte
haft någon att leka med.
Och för dig som tycker om att sitta ensam i lugn och ro och pärla.
En visuell, gladsorgsen föreställning med vattenmusik.

För info & bokning
019-10 10 24
Teater Martin Mutter
Box 369
701 47 ÖREBRO
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com

PÅ FÖRSKOLOR

OFFENTLIG
FÖRESTÄLLNING

Scen-/spelyta:
D 2 m x B 2,5 m
Scen-/spelyta:
Publik: 30 barn + vuxna
D 3 m x B 3,5 m
Pris: 4 500 kr för 1:a fst
Publik: 70 personer totalt
2 500 kr för 2:a i samma
Pris: 6 500 kr/fst
lokal/dag
Workshop kan bokas för max
Tillkommer för båda
30 barn efter föreställning
Resa: 50 kr/mil,
Pris: 3 500 kr
ev traktamente och ev boende
+ 25% moms på totalsumman

Spelas med stöd av Statens Kulturråd, Örebro Kommun, Region Örebro Län

Workshop

I samband med föreställningen Världens
ensammaste val erbjuder vi ett program med
för-och efterarbete.
Detta arbete går utmärkt att söka Skapande
Skola-pengar för.
Förarbete - görs utan oss
Vi skickar ut ett informationsmaterial innan vårt besök hos er.
I materialet berättar vi om valar i allmänhet, och om valen 52Hz
(även känd som Världens ensammaste val) i synnerhet.
Med materialet följer ett uppdrag att rita världens ensammaste
val, eftersom ingen har sett hur den ser ut.
Efterarbete - görs utan oss
Skapa din egen pärlval. Vi ger tips hur barnen kan pärla en egen
val, stjärna eller valfri sak. Efter samma recept som de som finns
med i föreställningen.
Efterarbete som leds av våra skådespelare
Sångstund
med musiken från föreställningen. I sångstunden passar vi på att
samtala med barnen om deras tankar runt ensamhet. Vi har med
oss material med musiken som förskolorna får behålla, (CD med
tre av låtarna samt notblad till sångerna).
Längd: ca 1 tim
Antal deltagare: max 30
Pris: 3 500 kr + moms 25%
Dans och rörelse
Barnen får pröva rörelserna från föreställningen. Dessa rörelser
uppmuntrar till att förstå vitsen av att arbeta ihop. Det är enkla
övningar där barnen får känna på att ge och ta vikt. Vi jobbar
med tillit och självkänsla. Att våga lita på sin medspelare och att
ta ansvar för sin egen del. Detta efterarbete görs bäst i åldersindelade grupper.
Längd: ca 1 tim
Antal deltagare: max 30
Pris 3 500 kr + moms 25%

