Esperanza

En modellteaterföreställning byggd på
en bok av Jakob Wegelius
“Halidon vakande och satte sig tvärt upp i hängmattan. En blek strimma månljus föll in från fönstret och nånstans långt borta hördes en klocka
slå. Halidon såg sig om i mörkret, lyssnade och
vädrade. Radion brusade svagt och det luktade
falnad glöd från kaminen. Med ens visste Halidon
att något inte var som det borde…”

Fakta
Ålder: Åk 1-6
Publikantal: Max 50
Speltid: 50 min
Lokal: Gymnastiksal, samlingssal el liknande. Spelyta 4 x 4 m + publikplats.
El: 10 A jordat uttag.
Särskilda krav:
Mörkläggning!
Bygg-/rivtid: 2 tim/2 tim
Pris: 6 000 kr (inkl. soc
avg). Rabatterat pris vid
flera föreställningar vid
samma tid och lokal. Resa
och ev. logi tillkommer.
Bokning/info:
Teater Skata
Spireagången 24
611 45 Nyköping.
Tel 070-369 31 29.
E-post:
teaterskata@telia.com
Web: www.teaterskata.se

S

å börjar berättelsen om en annorlunda pojkes
färd på enhjuling genom natten för att leta efter
Kaptenen som är hans enda vän och som är spårlöst försvunnen. På vägen möter han allehanda udda
existenser som visar sig efter mörkrets inbrott. Alla
bär de med sig ouppfyllda drömmar; strykarhunden
som längtar efter en husse, spelaren som drömmer
om den stora vinsten och hundfångaren som grymt
håvar in alla lösspringande kräk.
Modellteater är en speciell form av dockteater med
kulisser och pappersfigurer som kommer till liv i en
tittskåpsteater. Scenbilderna blir suggestiva miljöer
med hjälp av ljus, ljud, musik och specialeffekter.
Föreställningen bygger på en bok av Jakob Wegelius
- 2008 års Augustprisvinnare - och han har också
skapat de stämningsfulla scenbilderna och figurerna.
Medverkar gör Karin Fichtelius och Bissa Abelli.

Teater Skata är en fri teatergrupp med bas i Nyköping.
Tidigare produktioner är bl a ”Lillasyster Kanin”, ”Fröken
Ängel och råttfällan” och ”Skymningsrys”.
Föreställningen är producerad med stöd av Sörmlands Musik & Teater
och Nyköpings kommun.

