Mimetyder

Skådespelaren och mimaren Bo W Lindström har utarbetat två klassiska
mimscener, så kallade etyder, i Marcel Marceau´s anda. Båda etyderna
är roliga och lättfattliga för såväl barn som vuxna och tar tillsammans 20
minuter att framföra.
I den första etyden ”Vagabonden”, möter mimaren en svårbemästrad
verklighet med storögd förvåning och en fatalistisk hållning – helt i
Chaplinsk anda. Sedan forstätter programmet med ”Mimus på linjen”,
en parafras på den populära TV-figuren ”Linus på linjen” som handlar
om mannen som ständigt snavar över livets fataliteter.
I samband med etyderna inbjuds publiken att i en lekfull form medverka
i en genomgång av kroppens och mimens uttrycksformer. Programmet
kan ges på turné och i de flesta lokaler såväl inomhus som utomhus.

För alla åldrar från 6 år

Turnéfakta

Medverkande: 1 skådespelare
Föreställningslängd: ca 50 min
Publikantal: 50 personer
Spelyta: B/D 5 m x 5 m + publikplatser
Lokal: Lekhall, bibliotek, klassrum, samlingssal,
torg, festivaltält.
El: Vanliga vägguttag
Bygg/riv: 60/30 min

Pris
Medverkande och produktion
Av och med: Bo W Lindström

Ord. pris: 7 500 kr,
Resa: 75 kr/mil
Traktamente: 410 kr/dag och person
Logi: 1 rökfritt enkelrum med dusch
Lokala avvikelser kan förekomma, se utbudskatalog
för aktuell ort eller kontakta oss.

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 samt Stockholms läns landsting.

