
AUGUSTI	
fre	21	 Nicke	Nyfiken	 kl	14.00	
lör	22	 Nicke	Nyfiken	 kl	13.00	+	14.30	
sön	23	 Nicke	Nyfiken	 kl	14.00	
fre	28	 Pricken	 kl	14.00	
lör	29	 Pricken	 kl	13.00	+	14.30	
sön	30	 Pricken	 kl	14.00	

SEPTEMBER	
fre	4	 Ludde	&	Gnutta	 kl	14.00	
lör	5	 Ludde	&	Gnutta	 kl	13.00	+	14.30	
sön	6	 Ludde	&	Gnutta	 kl	13.00	+	14.30	
fre	11	 Klas	Klättermus	 kl	14.00*	
lör	12	 Klas	Klättermus	 kl	13.00	+	14.30	
sön	13	 Klas	Klättermus	 kl	13.00	+	14.30	
tis	15	 Bu	och	Bä	 kl	10.00	
fre	18	 Bu	och	Bä	 kl	10.45*	+	14.00	
lör	19	 Bu	och	Bä	 kl	13.00	+	14.30	
sön	20	 Bu	och	Bä	 kl	14.00	
tis	22	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.00	
onsd	23	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.15	
lör	26	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.30	
sön	27	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.00	
tis	29	 Pricken	 kl	10.00	
ons	30	 Pricken	 kl	10.30	

OKTOBER	
fred	2	 Pricken	 kl	10.45	+14.00	
lör	3	 Pricken	 kl	13.00	+	14.30	
sön	11	 Bu	och	Bä	 kl	14.00	
tis	13	 Bu	och	Bä	 kl	10.00
tors	15		 Bu	och	Bä	 kl	10.15	
fre	16	 Bu	och	Bä	 Kl	10.30	+	14.00	
lör	17	 Bu	och	Bä	 kl	13.00	+	14.30	
tis	20	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.00	
torsd	22	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.00	
fre	23	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.45	+	14.00	
lör	24	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.30	
sön	25	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.00	

HÖSTLOV	
tis	27	 Nicke	Nyfiken	 kl	10.45	+	13.30	
ons	28	 Nicke	Nyfiken	 kl	10.45	+	13.30	
tor	29	 Nicke	Nyfiken	 kl	10.45	+	13.30	
fre	30	 Nicke	Nyfiken	 Kl	10.30*	
lör	31	 Nicke	Nyfiken	 kl	13.00	+	14.30	

BILJETTER: 85/90 kr. BARNOMSORG: Var 6:e vuxen gratis. 
Entrén till Leksaks- och Spårvägsmuseet dras av från teaterbiljetten!
Nedre åldersgräns gäller. Inga bebisar /småsyskon kan vara med i teaterlokalen (undantag: fredagar kl 14).
TEATER BAMBINO KOMMER UT TILL ER FÖRSKOLA OCH SPELAR! Välkomna att höra av er för närmare info. 

ADRESS: Tegelviksgatan 22, Buss 2, 55, 66. BILJETTBOKNING: 08-641 00 18 (telefonsvarare). 
MAIL:admin@teaterbambino.com
PG:Leksaksteatern 637 28 38-0 /

www.TeaterBambino.com                Välkomna!
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KALENDARIUM HÖSTEN 2015
NOVEMBER	
sön	1	 Nicke	Nyfiken	 kl	14.00
	
tis	3	 Nicke	Nyfiken	 kl	9.30	+	10.30	
ons	4	 Nicke	Nyfiken	 kl	10.15	
tors	5	 Nicke	Nyfiken	 kl	10.15	
fre	6	 Nicke	Nyfiken	 kl	10.45	+	14.00	
lör	7	 Nicke	Nyfiken	 kl	13.00	+	14.30	
sön	8	 Nicke	Nyfiken	 kl	14.00	
tis	10	 Bu	och	Bä	 kl	9.30	+	10.30	
ons	11	 Bu	och	Bä	 kl	10.15	
tor	12	 Bu	och	Bä	 kl	10.00	
fre	13	 Bu	och	Bä	 kl	14.00	
lör	14	 Bu	och	Bä	 kl	13.00	+	14.30	
sön	15	 Bu	och	Bä	 kl	14.00	
tis	17	 Klas	Klättermus	 kl	9.30	+	10.45	
ons	18	 Klas	Klättermus	 kl	9.30	+	10.45	
tor	19	 Klas	Klättermus	 kl	9.30	+	10.45	
lör	21	 Klas	Klättermus	 kl	13.00	+	14.30	
sönd	22	 Klas	Klättermus	 kl	13.00	+	14.30
tis	24	 Grodan	och	Kärleken	 kl	9.30	+	10.30	
ons	25	 Grodan	och	Kärleken	 kl	10.15	
tor	26	 Grodan	och	Kärleken	 kl	10.15	
fre	27	 Grodan	och	Kärleken	 kl	10.45	+	14.00	
lör	28	 Grodan	och	Kärleken	 kl	14.00	
sön	29	 Grodan	och	Kärleken	 kl	14.00	

DECEMBER	
tis	1	 Pricken	 kl	9.30	+	10.30	
ons	2	 Pricken	 kl	10.00	
tor	3	 Pricken	 kl	10.15	
fre	4	 Pricken	 Kl	10.45	+	14.00	
lör	5	 Pricken	 kl	13.00	+	14.30	
sön	6	 Pricken	 kl	14.00	
tis	8	 Lilla	syster	Kanin	 kl	10.00	
ons	9	 Lilla	syster	Kanin	 kl	10.15*	
tor	10	 Lilla	syster	Kanin	 kl	10.30	
fre	11	 Lilla	syster	Kanin	 kl	14.00	
lör	12	 Lilla	syster	Kanin	 kl	14.00	
sön	13	 Lilla	syster	Kanin	 kl	14.00	
tis	15	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.00	
ons	16	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.15	
tor	17	 Den	underbara	Pumpan	 kl	10.15	
fre	18	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.00	
lör	19	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.00	
sön	20	 Den	underbara	Pumpan	 kl	14.00



Teater Bambino spelar den alltid lika älskade och nu-mera klassiska historien om Klas Klättermus. Barnen får komma till Hackebackeskogen där de får träffa Klas och hans vänner. Ett musikspel med Spänning, Humor, Fart och Fläkt! Skådespelare: Esther Nordenbring och Matti  Boustedt. 40 min

KLAS KLÄTTERMUS
3,5-7 år

11 - 13 sept, 17 - 22 nov

Bu och Bä är en av Teater Bambinos mest uppskattade 

föreställningar för de yngsta barnen. När de två små lam-

men Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. 

De blir förvånade, men tack vare sin påhittighet och vän-

skap lyckas de tillslut ordna upp det. Efter Olof och Lena 

Landströms älskade böcker om Bu och Bä. 30 min

BU OCH BÄ PÅ KALASHUMÖR
2-5 år

15 - 20 sept, 11 - 17 okt, 10 - 15 nov 

Efter Max Velthuijs populära böcker om Grodan och hans vänner. Med stillsam och filosofisk humor får vi följa Grodan, Grisen, Haren och Ankan som lever sida vid sida. Med igenkännbara situationer lotsas vi igenom små vardagliga motsättningar och problem, som bjuder in till samtal om vänskap, kärlek och död. 30 min.

GRODAN OCH KÄRLEKEN
3,5-6 år

24 - 29 nov

I ett spännande och roligt skådespel får vi följa lilla Syster 

Kanin när hon ger sig ut på äventyr alldeles ensam utan 

storebror. Hon klarar av att lösa problem på sitt alldeles 

eget sätt, och hon visar att man kan vara modig fast man 

är liten och rädd. Regi: Ika Nord. Musik komponerad av 

Ola Håkansson. 30 min

LILLA SYSTER KANIN GÅR ALLDELES VILSE      

2-6 år

8 - 13 dec

K a l e n d a r i u m  m e d  t i d e r  -  s e  s i d  4 .

Ludde och Gnutta välkomnar barnen till en föreställn-ing full av lek, bus, humor och skratt där vad som helst kan hända. Till sång och musik är det här en interaktiv föreställning där barnen får tillfälle att tala om för Ludde vad som är rätt och fel.Medverkande: Sofia Zouagui och Tove Linde. 30 min

LUDDE OCH GNUTTA  

2-6 år

4 - 6 sept

Välkomna att träffa Nicke Nyfiken och hans vän Mannen med 

den gula hatten. I en mängd olika upptåg och med musikaliska 

inslag får vi följa Nicke och tillsammans med honom uppleva 

vad det innebär att vara så nyfiken! Musik komponerad av Bill 

Sundberg. 30 min

NICKE NYFIKEN PÅ ÄVENTYR

2,5-6 år
21 - 23 aug, 27 okt - 8 nov

Den populära och folkkära sagan om Pricken - den lilla kaninen, som ser annorlunda ut än sina syskon. En berättelse om utanförskap och identitetssökande men även om samhörighet. Pricken är ständigt lika aktuell med sitt tema om hur vi alla kan vara olika men ändå lika. Vi bjuder på en dockteater-föreställning med musik, värme och humor. 30 min.

PRICKEN  2,5-6 år

28 - 30 aug, 29 sept - 3 okt, 1 - 6 dec

Genom de fyra elementen rör sig vår pumpa. Jord, vatten, eld och 

luft. Kom och se en smått fantastisk historia om vad som händer 

med fröet som Lillbjörn hittar i sin middagsmat! Allt i kontakt med 

den unga publiken. Den underbara Pumpan är en saga skriven av 

vår älskade ordkonstnär Lennart Hellsing. Den berättas för första 

gången i teaterns underbara form. Musik komponerad av Ola 

Håkansson/Bill Sundberg. Sagan kan laddas ner från vår hemsida. 

30 min

DEN UNDERBARA PUMPAN

2-6 år

22 - 23 + 26 - 27 sept, 20 - 25 okt, 15 - 20 dec
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