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Det här är en variant av vår berömda skuggspelsworkshop som vi har 
turnerat med landet runt (och världen över!) sedan 1980-talet.
Den kan du läsa mer om här: 
http://www.pygmeteatern.se/se/workshop.asp
Vi har anpassat den till att passa för förskolebarn. Så här går det till:
Vi kommer till er med allt material och en skuggspelsskärm. Efter att ha 
berättat lite om skuggspelet, dess bakgrund och historia, så visar vi en kort 
pjäs med enkla skuggspelsdockor.
Därefter får barnen komma upp och pröva olika skuggspelsdockor på 
skärmen, kanske ge dem en röst och interagera med någon annan. Som 
avslutning får alla barn pröva att göra sin egna skuggspelsdocka.
Det hela tar c:a 2 timmar. 
Vi kan hålla två workshops samma dag, med lunchpaus mellan.

Stjärnor - en föreställning med musik och sång i regi Agneta Ehrensvärd (Från 3 år)
Följ med oss på en resa ut i rymden! Möt Stora Björn, Orion, Vita dvärgar och Röda jättar…
Vårt rymdäventyr är fyllt av sång, musik och förunderliga fakta. 
Pris: 1:a fst 9 800 kr 2:a fst 7 500 kr 
http://www.pygmeteatern.se/se/stjarnor.asp

Sagan som rymde - väldigt fritt efter sagan om Bockarna Bruse (Från 3 år)
Vi berättar trollets version! En pjäs om fördomar, utanförskap och – brobyggande! Skuggspel och dockor.
Pris: 1:a fst 9 800 kr 2:a fst 7 500 kr
http://www.pygmeteatern.se/se/sagan.asp

Lill-Tarzan - en skuggspelspjäs för små barn (Från 3 år)
Vi berättar om hur det känns att vara 5 år och heta Lill-Tarzan. Och vad som kan hända om man tar lite hjälp av sin 
fantasi. Vips! Står där Mimo, världens bästa räv, som både kan smyga på sillar i skogen och pruttflyga högt över husen.
Pris: 1:a fst 9 800 kr 2:a fst 7 500 kr 
http://www.pygmeteatern.se/se/lilltarzan.asp

Det går också utmärkt att använda Skapande Skola-medel till teaterföreställningar, om det sker i kombination med vår 
workshop.  Vi har tre pjäser lämpade för förskolan, två av dem med mycket skuggspel som kan tjäna som inspiration 
inför workshopen.

Teaterföreställningar

Workshop i Skuggspelsteater

Pygméteatern stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Stad och Region Stockholm

mer info: www.pygmeteatern.se

Deltagare: ca 20 barn 
Längd:  ca 2 timmar 
Lokal:  Ett mörklagt rum med arbetsbord, 
 varav ett större, typ kateder
Pris: 9 000 kr inkl. material. Resor 70:-/mil, 
 logi & traktamente för 2 personer

Hör gärna av er om ni har frågor, eller vill ha referenser. Vi kan också diskutera paketpriser. Mer information hittar ni på vår 
hemsida  www.pygmeteatern.se där det  finns pjäsblad,  filmsnuttar och recensioner. 
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