
Teater Bambino spelar uppsökande barnteater
på förskolor och bibliotek för åldrarna 2-6 år.

Nyhet: Storytelling för låg/mellanstadiet/vuxenproduktion

www.TeaterBambino.com
mail: admin@teaterbambino.com

BJÖRNEN SOM
 INTE VAR BJÖRN

BU OCH BÄ PÅ 
KALASHUMÖR

HEMLISAR!

GULDLOCK OCH DE TRE 
BJÖRNARNA

KLAS KLÄTTERMUS

LILLA SYSTER KANIN

DEN UNDERBARA PUMPAN

NICKE NYFIKEN PÅ ÄVENTYR

GRODAN OCH KÄRLEKEN

PRICKEN



PRICKEN

NICKE NYFIKEN PÅ ÄVENTYR
familjeföreställning

HEMLISAR!

GULDLOCK OCH DE TRE BJÖRNARNA
En minimalistisk föreställning med inslag av sång och musik 

och en visuellt tilltalande scenogra!. Pjäsen framförs med nära 

publikkontakt och i sagans epilog blir Guldlock och Lilla Björn 

goda vänner och hjälps åt att tillsammans laga den trasiga stolen. 

Guldlock och de tre Björnarna är en klassisk folksaga som passar 

både som familjeföreställning och för stora och små barn. Den  

kan även med fördel användas i pedagogiskt arbete för språkut-

veckling. Speltid 20 min.

Vad är bra och vad är dåliga hemlisar? Måste man pussas och 

kramas fast man inte vill? Är det "er än Grisen som är mörkrädda 

- och adopterad - vad betyder det? Med en skådespelare och dockor 

gestaltas de här frågorna i en lekfull föreställning som blandar 

humor och allvar. Musik till föreställningen  komponerad av Leif 

Hultkvist. Regi och manus: Iwa Boman. Skådespelare: Tove Linde

Speltid: 25 min.

Välkomna att trä#a Nicke Ny!ken och hans vän Mannen med 

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

får vi följa Nicke och tillsammans med honom uppleva vad som 

kan hända när man är så ny!ken! Nicke hamnar på sjukhus med 

en pusselbit i magen och beger sig ut på äventyr med sin nya 

cykel. Musik komponerad av Bill Sundberg.  Speltid: 30 min. 

Den populära och folkkära sagan om Pricken – den lilla kaninen, 

som ser annorlunda ut än sina syskon. En berättelse om utanför-

skap och identitessökande 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 mu-

sik, värme och humor. Finns nu även som miniproduktion. 

Speltid: 30 min.
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PRICKEN

GULDLOCK OCH DE TRE BJÖRNARNA

BU OCH BÄ PÅ KALASHUMÖR

GRODAN OCH KÄRLEKEN

DEN UNDERBARA PUMPAN

KLAS KLÄTTERMUS - familjeföreställning

Genom de fyra elementen rör sig vår Pumpa. Jord, Vatten, Eld 
och Lu$. 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. Mu-
sik komponerad av Ola Håkansson/Bill Sundberg. Sagan kan 
laddas ner från vår hemsida. Speltid: 30 min.

Teater Bambino spelar den alltid lika älskade och numera 
klassiska historien om Klas Klättermus. Barnen får komma 
till Hackebackeskogen där de får trä#a Klas och hans vän-
ner. Ett musikspel med Spänning, Humor, Fart och Fläkt!  
Speltid : 45 minuter.

Bu och Bä är en av Teater Bambinos mest uppskattade fö-
reställningar för de yngsta barnen. När de två små lammen 
Bu och Bä ska hitta på något trasslar det o$a till sig. De blir 
förvånade, men tack vare sin påhittighet och vänskap lyckas 
de tillslut ordna upp det. E$er Olof och Lena Landströms äls-
kade böcker om Bu och Bä. Finns även som miniproduktion 
för förskolor. Speltid: 30 min.

E$er Max Velthuijs böcker om Grodan och hans vänner. 
Med stillsam och !loso!sk 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. Tid 30 min.
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TEATER BAMBINO bjuder sin publik på kvalitativ barnteater som presenteras med värme, humor, 
musik och ett igenkännande för åldrarna 2- 6 år. Några av de mindre produktionerna kan även 

spelas på födelsedagskalas o privata evenemang. Musik som ingår i föreställningen kan laddas ner 
IUnQ�7HDWHU�%DPELQRV�KHPVLGD��$OOD�SURGXNWLRQHU�KDU�HQ�YLVXHOO�RFK�IDQWDVLIXOO�VFHQRJUDҕ�VRP�OlWW�

kan anpassas till såväl stora som små rum eller lokaler. Inga elkrav eller krav på takhöjd, gärna 
mörkläggning men inget krav, barnen sitter på en medhavd publikmatta. 

Samtliga föreställningar kan erbjudas på teckenspråk.
VARMT VÄLKOMNA att höra av er för närmare info.

Mail: admin@teaterbambino.com - Tel: 08 - 642 80 93

LILLA SYSTER KANIN GÅR ALLDELES VILSE

TOTTE OCH MALIN - familjeföreställning

6 år/Låg/Mellanstadiet/Vuxenföreställning 

BJÖRNEN SOM INTE VAR BJÖRN

Totte och Malin klär ut sig. Totte går till doktorn med Nalle och 

när Totte ska leka med kisse så rivs han och det kommer BLOD! 

Ur Gunilla Wolldes böcker om Totte och Malin. En medryckande 

och interaktiv föreställning med sång och musik. Med glimten i 

ögat tar vi upp några frågor runt genusperspektiv. Speltid 30 min.

Storytelling med musik och bilder, baserad på Frank Tashlins !n-

stämda fabel. Det här är en !loso!sk och surrealistisk berättelse om 

en björn som går i ide för vintern och medan han sover byggs det upp 

en fabrik ovanför hans ide. När han en vårmorgon vaknar kliver han 

rakt upp i industriområdet och i sökande e$er sin identitet får han höra att han bara är 

”en dum karl som går klädd i päls och som behöver rakas”. Den tar upp frågan om att 

våga stå upp för sig själv eller om andra bestämmer över vem du är. När löven gulnande 

faller från träden är det så dags att ta ett viktigt beslut. 

Klassrumsteater. Kan även framföras för enbart vuxenpublik på bibliotek eller i andra 

mindre sällskap. Speltid: 35 min.

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 egna sätt, och hon visar att man 
kan vara modig fast man är liten och rädd. . Regi: Ika Nord. Musik 
komponerad av Ola Håkansson. Speltid: 30 min.

GRODAN OCH KÄRLEKEN

PRICKEN

2-6 år

från 2 år


