AJ! - ett plåsterdrama
Från 4 år
Turné ht 2019
& hela 2020
”En gång ramlade jag ner från klätterställningen och slog mig på en sax.
Det blev hål i huvudet.”
Varje sår är ett pyttelitet trauma. Varje litet ärr bär på en historia.
Kroppen går sönder. Hur kan vi laga den? Världen är full av farliga saker, trappor, saxar och hajar. Det gäller
att vara försiktig.
AJ! – ett plåsterdrama är en visuell, humoristisk och bloddrypande föreställning om plåstrets magi och vårt
behov av att berätta om våra sårupplevelser.
Utdrag ur recension Nerikes Allehanda 2019-03-23/Ingeborg Ahlander
”Här är alla djupt koncentrerade och publiken växlar mellan skratt och allvar. Det är ett riktigt högt betyg!”
Föreställningen skapades i samarbete med barn från förskolor i Örebro kommun.

Manus: Disa Krosness, Helena Hedlund & Åsa Gustafsson
Medverkande: Helena Hedlund & Åsa Gustafsson

På förskolor

För info och bokning:
019-10 10 24
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com
Teater Martin Mutter
Box 369
701 47 ÖREBRO
Spelas med stöd från
Örebro kommun, Statens Kulturråd,
Region Örebro län

Lokal:
Takhöjd:
El:
Bygg/riv:
Publik:
Pris:
Resa:

5 x 5 m fri golvyta
minst 2,40 m
10 amp vanliga odimmrade uttag
60 min/45 min
30 barn
Vi har med sittplatser till
30 barn
6 500 kr för 1:a fst
2 500 kr för 2:a fst
samma dag/lokal
50 kr/mil

Offentlig föreställning
7 x 8 m fri golvyta
minst 2,40 m
10 amp vanliga odimmrade uttag
120 min/90 min + 1 st bärhjälp
70 personer
Vi har med sittplatser till 40 barn 		
ni fixar sittplatser för 30 pers
9 500 kr för 1:a fst
4 000 kr för 2:a fst
samma dag/lokal
50 kr/mil

Föreställningen spelas på förskolor och i andra lokaler
Föreställningens längd: ca 30 min. Tillkommer för båda alternativen:
ev boende (2 enkelrum) som bokas och betalas av arrangören och
ev traktamente samt moms 25 % på totalsumman.

