Hertha stökar i sin ateljé. Varje dag lockar leran till lek! Hertha knådar,
formar masker, djur och drömmar. Aldrig har hon varit så gammal
– och aldrig har hon haft så många idéer som vill bli till!
Bara en skulptur till! Och en till! Och fågeln ska ju bli klar – för hon måste
komma till Florens – det har hon lovat. Men vem är det som
tassar omkring härinne? Hur kom hon hit? Genom den stora lerugnen?
En föreställning inspirerad av Hertha Hillfon och hennes storslagna
konstnärskap. Allt filtrerat genom minnet av en långvarig vänskap
mellan Hertha Hillfon och Bo W Lindström, eller Bosse Mimare som han
kallades av Hertha.

Pressröster

En allåldersföreställning från 5 år
Målgrupp skolan: 5 år - åk 5

Turnéfakta

Medverkande: 2 mimskådespelare
Föreställningslängd: ca 40 min
Publikantal: 60 barn + personal
Spelyta: B/D/H: 8,5 m x 7 m x 3 m + publikplatser
Lokal: möjlig att mörklägga, t ex scen, aula,
idrottshall, bibliotek
Bärhjälp in- och utlast: 2 friska, starka personer
El: 1 st 3-fas 16 Amp (europahandske)
Bygg/riv: 180/90 min

”Lindström och Rudfeldt utför tillsammans en sinnlig och rolig pas de
deux. Den äldre och den yngre skådespelaren förmedlar just vad också
Hillfons livsverk gör; så länge det finns lust finns det liv. Det är
förbluffande vackert när regissören Victoria Kahn och skådespelarna
gör mimKONST.” DN 27/10 - 15

Pris

Medverkande och produktion

Lokala avvikelser kan förekomma, se utbudskatalog
för aktuell ort eller kontakta oss, föreställningen
har subventionsstöd från Stockholms läns landsting.

Idé: Bo W Lindström och Victoria Kahn
Regi: Victoria Kahn
Scenografi, kostym och masker: Sara Kander
Mask och peruk: Cais-Marie Björnlod
Musik: Torbjörn Svedberg
Ljusdesign och teknik: Mikael Tham
Foto: Bengt Wanselius
Medverkande: Bo W Lindström och Alice Hillbom Rudfeldt

Ord. pris: 10 000 kr,
2:a fst samma dag & plats 6 500 kr.
Resa: 75 kr/mil
Traktamente: 410 kr/dag och person
Logi: 2 rökfria enkelrum med dusch

Bokning och turné

08-31 54 64, info@pantomimteatern.se

Om Pantomimteatern

Pantomimteaterns föreställningar utgår från kroppens eget språk och
kännetecknas av värme, humor och respekt för sin publik. Barnen är vår
främsta målgrupp, men vi vill också engagera den vuxna publiken med
våra föreställningar. Vi spelar med fördel för hörselskadade, särskoleelever
och alla som inte talar svenska.
Föreställningarna spelas på vår fasta scen, Påfågeln i Stockholm, samt
på turné i hela landet. I samband med våra föreställningar, eller helt
fristående, erbjuder vi även workshops och Skapande skola-projekt som
kan anpassas till olika teman/frågeställningar och skräddarsys efter era
önskemål.

www.pantomimteatern.se
Gästrikegatan 14, 113 62 Stockholm, 08-31 54 64
Pantomimteatern är medlem i Teatercentrum, Svenska Assitej och
Svensk Teaterunion och uppbär stöd från Statens kulturråd, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting samt Arvsfonden.

