
Producent:
Gottsunda Dans och Teater
http://www.gottsundateater.com

Kontaktperson:
Gottsunda Dans & Teater
mittinuti@gottsundateater.com
018-400 410, 0722448008

Föreställningens längd
0 h 40 min

Turnéperiod
3 Feb 2020 - 31 Mar 2020

Mitt inuti
Dans / Musikteater

En färgsprakande dans- och
musikföreställning för den
yngre publiken (4-6 år) om
tankar, fantasi och hemligheter.

Inuti mig finns tankar som bara jag vet.
Jag har ett eget hemligt liv som ingen annan ser.
Jag kan tänka vad jag vill!
För det som är inuti är mitt
och du kan inte höra vad jag tänker.

M i t t i n u t i är en föreställning om när man
upptäcker att ingen faktiskt kan höra vad man
tänker. Att man får välja om man vill säga det man
tänker eller om man vill hålla det för sig själv. Om
att man är sin egen person - med egna tankar, egna
känslor och en egen vilja. Att ha ett hemligt liv som
ingen annan kan se eller höra.

En färgsprakande dans- och musikföreställning för
den yngre publiken (4-6 år) med dansaren och
koreografen Destiny af Kleen och musikern och
skådespelaren Hanna Björck.

Allmänt
Åldersgrupp: 0-5 år, Förskoleklass - åk 3

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 2
Max publikantal: 70

Premiär: 2019-03-05, Uppsala

Konstnärligt team: Regi/dramaturgi: Kerstin Helsing

Producent: Johanna Westlin

Koregografi: Destiny af Kleen

Musik: Hanna Björck, Gustav Uddgård

Kostym: Lotta Enbrand, AnneLee Vikner

Scenografi/rekvisita: Lotta Enbrand, AnneLee Vikner…

Gage
En föreställning
14 000 kr Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Traktamente

Medverkande
Destiny af Kleen

Hanna Björck

Teknik
Spelyta: 7 x 6 meter

Takhöjd (m): 3,5

Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Önskvärt

mörklagt

Bärhjälp: 1
Byggtid / Rivtid (tim): 4 / 2,5

Andra lokalkrav: 1x1 m utrymme

för mixplats

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på Scenkonstportalen.se Utskriven: 2019-08-12
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