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BoBos Ballonger
Från 3 år

I dag ska BoBo och hans ballonger gå till sitt favoritställe i
utkanten av parken. Ballongerna är BoBos familj. En är arg
och röd. En är gul och glad. Den blåa är så ledsen och den
gröna är alltid rädd. Men precis när BoBo sätter sig för att
njuta av picknicken så blir det oroligt bland ballongerna.
Den röda ilsknar till på den glada. Den ledsna vill inte att
de ska bråka och den rädda är bara rädd. Och den rosa
blyga då? Den får vi inte glömma. Den vill också vara med.
En ordlös, ömsint, finurlig föreställning med musik, mim,
humor och så klart… ballongerna, BoBos familj… eller är
det hans känslor?

BoBos Ballonger görs som en klassisk Pantomimteaterföreställning, för alla från 3 år. En familjeföreställning
för små barn om stora frågor.
BoBos Ballonger kommer att kunna ses på hemmascenen
Påfågeln och på turné runt om i hela landet.

Idé: Bo W Lindström
Regi: Ulf Evrén
Scenografi & kostym: Sara Kander
Musik & ljud: Torbjörn Svedberg
Ljus och teknik: Kundali Löfstrand
Mask: Alva Nord
Affischbild: Dante Kander
Press- & programbilder: Bengt Wanselius
Trailer: David Nord
Mimskådespelare: Bo W Lindström
Producent: Veronica Bedecs
Teater till hjärtat — mim
Pantomimteatern utgår från rörelsen och spelar ordlöst.
Mimen är en konstform som inte vet några språkliga eller
intellektuella gränser – därför når den alla i hela Sverige
vare sig en är född här eller helt nyanländ, oavsett ålder eller
funktionsvariation. Utan orden nårföreställningarna publikens
hjärta och varje åskådare blir därmed medskapande. Sedan 1977
har barn sett Pantomimteaterns föreställningar. Dessa barn är
idag själva föräldrar och är en trogen publik på Pantomimteaterns
föreställningar tillsammans med sina egna barn.

TURNÉFAKTA

Spelas för alla från 3 år.

Medverkande: 1 mimskådespelare + tekniker
Föreställningslängd: ca 35 min
Publikantal: 60 barn + personal
Familjeföreställningar: 80 personer
Spelyta: D/B/H: 4 x 4 x 2,4 m + publikplatser
Spelplats: Förskola, samlingssal, gympasal
Bärhjälp in- och utlast: 1 frisk, stark person
El: 10 A jordat eluttag
Bygg/riv: 75/45 min

Regi: Ulf Evrén
Medverkande: Bo W Lindström
Pris: 1:a fst 11 000 kr, 7 500 kr 2:a fst samma dag/plats
Milersättning: 75 kr/mil (inkl bilhyra)
Traktamente och resetillägg: 425 kr/dag och person
Logi: 2 st rökfria enkelrum med dusch
Bokning och information:
08-31 54 64, info@pantomimteatern.se
Möjlighet till subventioner kan finnas.
Kontakta oss för mer information.
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