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Hej!
Det var ju tänkt att vi skulle kunna samla alla i vårt vackra 
län Västmanland och även alla ni som hade tänkt ta er till 
Västerås den 24 september för att medverka eller bara njuta 
av vår utbudsdag på Culturen med några av landets finaste 
grupper inom musik, teater och dans. 

Tyvärr blev det inte så i år, vilket vi alla tycker är väldigt 
tråkigt! 

MEN! …Vi har glatts åt att alla under denna märkliga tid har 
varit så flexibla, så positiva och villiga till förändring, om-
flyttning och allt som vi alla har erfarit sedan mars då allt 
började ställas in i allas vår kulturvärld! 

Eftersom fler och fler av oss som riktar sina utbud för barn 
och unga ute i landet har försökt hitta nya digitala 

 lösningar, så har även vi förnyat vårt utbud och vårt sätt
  att presentera detta, år i formen av 3-5 minuter långa
  filmer. Gå in på på vår Youtubekanal och titta på 

filmerna där alla grupper i vårt utbud ger smakprov på 
sina konserter/föreställningar. 

Allt finns också tillgängligt på vastmanlandsmusiken.se. 
Trots årets annorlunda omständigheter är det en stor glädje för 
oss producenter/konsulenter att kunna presentera även i år ett 
varierat och stort utbud för alla våra arrangörer i Västmanland. 

Sista anmälningsdag i år är den 23 oktober. 
Varmt välkomna!

Magnus Båge, producent, Maria Gage, teaterkonsulent och Anna-Karin Fredriksson, danskonsulent

Sista 
bokningsdag 
23 oktober

https://youtu.be/PengALlPNRA


Magnus Båge, producent, Maria Gage, teaterkonsulent och Anna-Karin Fredriksson, danskonsulent

Sista 
bokningsdag 
23 oktober
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Grejsimojs är ett utomhusverk som tar plats vid ditt fönster, vid din balkong eller kanske i din trädgård. 
Genom platsens specifika miljö utforskar vi begrepp  som närhet, organiska strukturer och empati. Vi 
möts kring tankar, drömmar och minnen i improvisationsbaserade scores och bland sinnliga ting, bl.a. en 
blommig hjälm och en nallebjörnskjol. Grejsimojs sker där du befinner dig och kan anpassas utifrånolika 
förutsättningar. Ni kan ta del av verket från er balkong och fönster eller mer nära. Vi ser till att hålla säkert 
avstånd. Grejsimojs kan med fördel vara del av ett kulturprogram eller ske som en popuphändelse. Det är 
en lätthanterlig föreställning utan tekniska behov.

0-100 år

Ålder: Skräddarsys i samverkan med arrangören 
utifrån målgrupp och plats
Publikantal: Beroende på plats/lokal
Föreställningens längd: 15 – 30 min
Spelyta/lokal: 2-10 m
Antal medverkande: 2 
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: 2021 
Subventionerat pris: 10000 + 25% moms kr per fst.
2 fst samma dag 17000 kr + 25% moms 
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Grejsimojs

är en lekfull barnföreställning om några skulpturers längtan efter äventyr. Vi tar utställningsrummet till 
barnen och  skapar en värld där föremål besjälas. Det leks med det förbjudna i att vidröra konstobjekt och 
ställs frågor om vem eller vad som är rekvisita åt vem, hur får man behandla en skulptur? Får man röra, 
dra, klättra? Och hur når formerna den frigörelse de längtar efter?

0-9 år

Ålder: 0-5 år, förskoleklass – åk 3, familj
Publikantal: 120 st
Föreställningens längd: 35 min
Spelyta/lokal: 7 x 5 meter, takhöjd 4 m
Bygg-/rivtid: 3/2
Antal medverkande: 3 
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: Elkrav: 1 x 10 A, takhöjd 4 m
Mörkläggning: Önskvärt
Spelperiod: 2021 
Subventionerat pris: 12000 + 25% moms
Se videoklipp   
 
Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Att rymma med en cirkus

https://youtu.be/dxAbjTYAOJA
https://youtu.be/wasEUX37f4k
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Vännerna Zigga och Zing diggar och sjunger tillsammans till plask och bubbel i denna interaktiva musik-
upplevelse för barn på förskolan. Vi packar kappsäcken och drar iväg med Draken Pyr och Tande tusen-
foting. Kappsäcken förvandlas plötsligt till en vattenpöl som växer sig till en ankdamm och tillslut befinner 
vi oss i det stora havet där vågorna gungar och bubblorna bubblar. Ensemble Yria bjuder på upplevelser 
för många sinnen och varvar rytm, rörelse och sånger som stimulerar den språkliga och motoriska 
utvecklingen. Låt fantasin flöda!
  

ZiggaZing

Ålder: 1–5 år
Publikantal: 40 barn + medföljande vuxna
Föreställningens längd: 35 min.
Spelyta/lokal: Fri golvyta 4 x 4 meter + plats för 
barnen att sitta och delta i rörelse
Bygg-/rivtid: 75 min/45 min.
Bärhjälp/övrigt: pedagogiskt material: Nära dig (cd) 
Sinnenas Spektakel (bok och skiva)
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021 och Ht 2021
Subventionerat pris: 3625 kr + 25% moms. 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se1-5 år

Känna känna känslor - Tunne tunteesi          

Ålder: 1-3 år
Publikantal: 30 st, 
offentliga föreställningar 40 st
Föreställningens längd: 25 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 m, fri takhöjd 2,5 m  
Bygg-/rivtid: 30 min/30 min
Mörkläggning: -
Spelperiod: 2021
Pris: 5000 kr. 
Två föreställningar samma dag/plats 9000 kr 
Se videoklipp 

Kontakt: TEATTERI SYDÄNKÄPY 
teatterisydankapy@gmail.com, 073-7412336 
www.teatterisydankapy.se

1-3 år

Alla dessa känslor som dyker upp! Man ramlar, får 
ont och blir ledsen. Eller blir glad av att leka med en 
gul ballong. Kanske blir man arg på nallen. Dumma 
nallen! Oj. Vi kramar nallen. Nu är nallen glad igen. 
Föreställningen är tvåspråkig och framförs på sven-
ska och finska. Det går att förstå även om man bara 
kan ett av språken och barn som inte fullt behärskar 
något av språken, kan hänga med tack vare ett 
tydligt scenspråk. 
Medverkande är Kolina van den Berg.

Tunteet tulevat. Sitä kaatuu, sattuu ja tulee suru. Tai 
tulee ilo kun ilmapallo on niin kauniin värinen. Entä 
jos suuttuu nallelle? Tyhmä nalle! Oi. Halataan nalle 
taas iloiseksi. Teatteriesitys päiväkoti-ikäisille – myös 
kaikkein pienimmille mutta sopii kaikille päiväkoti-
ikäisille. Esitys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja 
sitä on helppo ymmärtää , vaikka osaisi vain toista 
näistä kielistä. Myös lapset jotka eivät vielä hallitse 
kumpaakaan kieltä, pysyvät mukana selkeän näyt-
tämökielen avulla.
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https://youtu.be/FJLrMAG4e-I
https://youtu.be/GEMgdexCYAE
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Dansföreställning för barn från 2 år. Saker trollas bort och kommer fram. Tänk om man trollar bort sin 
kompis av misstag, HJÄLP! Om sorgen att sakna och glädjen att hitta. Två kompisar i plysch dansar och 
gör trolleritricks. En humoristisk dansföreställning som tar avstamp från barnets tittutlekar.

2-5 år

Ålder: 2 – 5 år
Publikantal: 50 barn vid förbokade, 
vid offentlig fst. lokalens max
Föreställningens längd: 40 min inkl dansverkstad
Spelyta/lokal: 7 x 7 m , takhöjd 2,7 m
Bygg-/rivtid: 2 tim/1 tim
Antal medverkande: 2
Spelperiod: 2021
Subventionerat pris: 9 000 kr + 25% moms, 6 500 kr  
+ 25% moms föreställning nr 2 samma dag och plats
Se videoklipp   

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Borta

Igelkotten och Mullvaden
Ett mer omaka par finns inte - ändå är de bästa vänner! Igelkotten och Mullvaden trivs bra ihop men ibland 
blir det krångligt när man är så olika. Igelkotten är taggig och snabb. Mullvaden är sammetsmjuk och försik-
tig. Men trots det - eller kanske just därför, är de mycket goda vänner. Det är med glädje Dockteatern Tittut 
gestaltar en berättelse illustrerad av en av Sveriges mest framstående barnboksförfattare, Anna Höglund, 
som dessutom, tillsammans med dockmakaren Annika Arnell är ansvarig för scenbilden. Medverkar gör 
Sara Bexell och Sofia Hollsten.

2-6 år

Ålder: 2-6 år
Publikantal: 60 st + vuxna, totalt 80 st
Föreställningens längd: ca 35 min 
Spelyta/lokal: 5 x 5 m, fri takhöjd 2,4 m. 
Lokalyta: 6 x 10 m
Bygg-/rivtid: 150 min/60 min
Bärhjälp: Ja tack!
Teknik: El: 1 x 10 A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vecka 7, 8, 38 
Pris: 12000 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
8000 kr + resa, logi, trakt.  
Se videoklipp

Kontakt: 
Agneta Attling - Producent
DOCKTEATERN TITTUT. www.dockteaterntittut.se
agneta@dockteaterntittut.se, 08-6692174

Foto: Håkan Jelk

https://youtu.be/oKQZv5jzBgk
https://youtu.be/USobryJ2w_I


6

Vi funderar bland annat kring färger och känslor. Kan man ha mer än en älsklingsfärg?
Varför är läpparna RÖDA och var är färgerna på natten? Hur mår man egentligen om man känner sig BLÅ? 
Ja, även om detta är frågor som är svåra att svara på, gör vi ändå ett försök. 
Och med hjälp av en handfull färgglada sånger och gråmulna visor hittar vi kanske rätt till slut - eller så går 
vi vilse. Men det är ju rätt spännande det också. Medverkande: Per Dunsö och Anna Lahmer.

3-6 år
Foto: Björn Melin

Ålder: 3-6 år
Publikantal: Max 50 st
Föreställningens längd: ca 30 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 meter, fri golvyta
Bygg-/rivtid: 45 min/30 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 3500 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

Jag känner mig blå        

3-7 år

I en sprängfylld scenkonstupplevelse där Buster 
Keaton, Looney Tunes, Linus på linjen och Mr. Bean 
är inspirationskällor, sjösätter 4:e teatern sin nya 
turnéföreställning för de yngsta barnen. 
Vad är rättvisa? Vem har rätt till vad och varför och 
vem ska bestämma det? Kan det verkligen bli helt 
rättvist för alla eller måste man kompromissa och 
hur mycket kan man kompromissa för att det ska 
kännas rättvist ändå och ska man verkligen kunna 
ändra på saker som man en gång bestämt? Tillsam-
mans med publiken undersöker vi livets små och 
stora orättvisor i en interaktiv föreställning. Vi vältrar 
oss tillsammans i stämningar och situationer, ja, med 
allt det tveklösa och igenkännliga som gör det ord-
lösa mötet universellt förståeligt. Fria från ordets be-
gränsningar, beger vi oss in i en skog av möjligheter 
där språkbarriärer är ett minne blott i ett dadaistiskt 
scenkonstverk som på riktigt är självklart tillgäng-
ligt för alla barn! Medverkar gör Titti Hilton, Mikaela 
Hagelberg och Daniel Scherp. 

Montage: Anne Hellandsjö

Ålder: 3-7 år Publikantal: 60 st i klassrum, 90 st i övriga loka-
ler Föreställningens längd: 45 min Spelyta/lokal: 5 x 4 m, 
fri takhöjd 2,5 m Bygg-/rivtid: 30 min/30 min Bärhjälp: 1 
Teknik:  El: 2 x 10 A Mörkläggning: Önskvärt 
Spelperiod: 2021 
Pris: 11220 kr, följande föreställning samma dag/lokal 9000 
kr + moms + resa, ev. logi 
Se videoklipp  

Kontakt: Marie Sundin - Producent
4:E TEATERN marie@4e.se, 021-142777, www.4e.se

https://youtu.be/Cs7KllcL-J4
https://youtu.be/eVfJMtolSEQ
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Livet är nu
Musikalisk och poetisk hyllning till livet

         

Ålder: 3-9 år
Publikantal: Max 120 st
Föreställningens längd: 35 min
Spelyta/lokal: 5 x 4 meter, aula, samlingslokal eller 
liknande, fri takhöjd 2.5 meter
Bygg-/rivtid: 75 min/45 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 6000 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

3-9 år

Gitarristen George ”Jojje” Wadenius och jazzensemblen Trio X framför i denna familjekonsert en musikalisk 
och poetisk hyllning till livet här och nu: till små och och stora stunder, kärlek, tokerier och sorg. 
Låtar som handlar om hundar och pizza, om att känna sig arg eller ledsen och om NU, som svisch, just 
försvann. En känslosam och varm konsertupplevelse! 
Denna konsert är baserad på den nyutgivna musikboken Livet är nu med dikter av Lotta Olsson och musik 
av Jojje Wadenius samt bilder av Charlotta Ramel. Under konserten projiceras Charlotte Ramels fina bilder. 

Bild: Charlotta Ramel

George ”Jojje” Wadenius, 
gitarr och sång
Trio X: 
Lennart Simonsson, piano
Per V Johansson, bas
Joakim Ekberg, trummor

3-8 år

Ålder: 3-8 år
Publikantal: 60 barn + personal 
Föreställningens längd: ca 35 min 
Spelyta/lokal: 5 x 5 m, fri takhöjd 2,7 m
Bygg-/rivtid: 120 min/90 min 
Bärhjälp: 1
Teknik: El: 2 x 10 A, jordade
Mörkläggning: Önskvärt
Spelperiod: 2021
Pris: 10500 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
9500 kr + resa, logi, trakt.  
Se videoklipp

Kontakt: Sara Hedman – Producent 
MOLIÈREENSEMBLEN
sara@moliereensemblen.com, 070-7908947
www.moliereensemblen.com

Charlies högsta önskan är ett par nya skor. Så när brevet från mormor kommer, blir han överlycklig. På sin 
födelsedag ska Charlie få precis vilka skor han vill! Mormor tipsar om en viss skoaffär, där det arbetar en 
mycket speciell skomakare. Där kommer han att få hjälp att hitta precis det han önskar sig. Men vem är denna 
skomakare egentligen? Och vad är det som mormor inte berättar? 

Barnboksförfattaren Ann-Christine Magnusson och kompositören Jörgen Aggeklint har tillsammans med 
scenografen Johanna Oranen skapat en rolig, spännande och musikalisk teaterupplevelse för liten och stor. 
Medverkar gör Matilda Bördin och Oskar Webrell. Föreställningen kan bokas med ett “Skapande skola-paket” 
(föreställning+ pedagogiskt material/workshop eller endast workshop/skapande)

Foto: Tina Axelsson

Nya skor 

https://youtu.be/xykYGduZ5Oo
https://youtu.be/q6UFqiIgc7s
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Under Regnbågen 

Ålder: 4-9 år
Publikantal: 90 st
Föreställningens längd: 45 min
Spelyta/lokal: 6 x 5 meter, scen, aula 
eller gymnastiksal
Bygg-/rivtid: 90 min/60 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 3675 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se4-9 år

Följ med på en TankeGång bland ordspråk och melodifantasier. En Rimmande Vandring i Markattas Ordförråd 
där allt inte är som du tror. Vi sjunger orätt-visor och rätt-visor, hemliga visor och sånger du inte trodde fanns. 
Och vad döljer sig egentligen i Ordförrådet? Är det någon som dansar i baktakt och bakar i framtakt? Under 
Regnbågen kan allt hända! 
Vi vill ge vår publik en föreställning som kan vara inspiration till lek med musik och språk, till rim och ordlekar 
och språkliga/musikaliska fantasier men också ifrågasättande av gällande normer och värderingar– helt en-
kelt skapa nya ordspråk, berättelser och sånger och sätta det gamla och beprövade i ny dager i landet Under 
Regn-bågen. I projektet är Barns rättigheter och Likabehandling en ledstjärna – alla får plats Under Regnbågen 
men bilden av regnbågen kan också vara dörren till en Magisk Värld där allt kan hända och ställs på ända.

Foto: Peter Lloyd

Välkommen till Markattas egen 
TankeSmedja där vi vänder och 
vrider på ord och toner.

Skratta och låt er fångas av Buster Keatons stumfilmer med livemusik av Axelsson & Nilsson Duo - modern 
konstmusik när den visar sig från sin allra lekfullaste sida. Här får barnen upptäcka den klassiska stumfil-
men samtidigt som de bjuds på en ny och spännande klangvärld, perfekt anpassad till filmerna. De filmer 
av Buster Keaton som musikerna valt att komponera ny musik till, skapades för 100 år sedan och är minst 
lika roliga och fantasieggande idag. På motsvarande sätt som filmerna alltid ackompanjerades av musiker 
i biosalongen framför Axelsson & Nilsson sin musik på varsin sida om filmduken. Musikerna samtalar med 
barnen efteråt om filmernas tillkomst och om hur de har arbetat med att skapa ny musik till dessa. 

4-9 år
Foto: Philip Laurell

Ålder: 4-9 år
Publikantal: Max 90 - 100 st
Föreställningens längd: 40 min
Spelyta/lokal: 5 x 3 meter, aula, samlingslokal eller 
liknande
Bygg-/rivtid: 120 min/90min.
Teknik: El: 230 V, tips på handledningsmaterial kan 
tillhandahållas av artist
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 4200 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

Buster 

https://youtu.be/sjnjpxq7PKU
https://youtu.be/FZthZOpvnBk


Har du hört att 
Rosie bitit i gräset? 

4-10 år

Med sin humor och stilistiska 
förmåga skildrar Pernilla Stal-
felt på ett roligt, fantasifullt och 
sakligt sätt de stora existen-
siella frågorna. För små som 
för stora. Om man händelsevis 
skulle tro att döden inte är ett 
lämpligt ämne för barn så blir 
man i Dödenboken övertygad 
om motsatsen. Det är svårt att 
förstå vad döden är, men lite 
grann kan man veta i alla fall. 
Till exempel att växter, djur och 
människor som lever måste dö 
till slut. Inga undringar är för 
små, för stora eller omöjliga. 

Vart kommer man när man 
dör? Vad händer på en be-
gravning? Var finns själen? Hur 
ser Gud ut? Om hon nu finns, 
vill säga. Vad blir man i nästa 
liv? En blomma? En älg eller 
en ängel? Kanske en stjärna 
på himlen? Inte blir man väl 
en pipande varmkorv?! Fritt 
efter Dödenboken av Pernilla 
Stalfelt. En pjäs i femton korta 
bektraktelser kring livet och 
döden. Med mycket humor och 
lite sång och musik tar vi oss 
tillsammans med David Mjönes 
an de stora frågorna.
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Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när 
dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.  Sagos-
tunden följs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bo-
kens innehåll, i samtal och i rörelse.
Rörliga Rader vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust! Rörliga Rader riktar sig till bibliotek, förskola 
och skola med boken: Det röda trädet, Shaun Tan “En berättelse om en inre känslovärld fylld av djup men 
också om att känna hopp, även när det känns som svårast.”

4-9 år

Ålder: 4-9 år
Publikantal: 25 st
Föreställningens längd: 30 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 m , takhöjd 2,7 m
Antal medverkande: 2
Teknik: Elkrav 10 A, gruppen har med eget ljud
Spelperiod: 2021
Subventionerat pris: 8000 kr + 25% moms 
inkl. kreativ workshop
Se videoklipp  

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Rörliga rader 
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Ålder: 4-10 år Publikantal: Max 80 st Föreställningens längd: 35 min Spel-
yta/lokal: 6 x 5 m, fri takhöjd 2,7 m Bygg-/rivtid: 150 min/150 min Bärhjälp: 
Ja Teknik: El: 1 x 10 A jordat uttag Mörkläggning: Ja Spelperiod: 2021 
Pris: 10800 kr, följande föreställning samma dag/lokal 8000 kr + resa, logi, 
trakt. för 2 personer Kontakt: Producent PYGMÉTEATERN 
info@pygmeteatern.se, 08-310321, www.pygmeteatern.se
Se videoklipp

https://youtu.be/EG_S5RBTdPQ
https://youtu.be/OtCaa0Wq_2M
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Bokstavsbyrån 
6-7 år

Ord på B - förslag? Följ med när olika läs- och skrivuppgifter ska lösas!
I Bokstavsbyrån är publiken med och ljudar när ord bildas och brev ska skrivas. Sammansatta ord får eget 
liv och kroppar blir till bokstäver. Med utgångspunkt från läroplanen tar Bokstavsbyrån fasta på fantasi, lek 
och rörelse för att på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveckling. Föreställningen kompletterar den 
ordinarie läs- och skrivundervisningen via estetiska lärprocesser och levande scenkonst. 
Efter föreställningen ingår en kort dansverkstad med lek- och rörelsebaserade övningar.

Den stora smällen  

Ålder: 5-10 år
Publikantal: 60 st
Föreställningens längd: 40 min 
Spelyta/lokal: 5,5 x 5,5 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 90 min/60 min
Bärhjälp: 1
Teknik: El: 1 x 10 A. Föreställningen innehåller eld 
(liten fackla som ett stearinljus ungefär) Detta 
moment kan strykas om lokalen inte tillåter det. 
Mörkläggning: Önskvärt men inget krav
Spelperiod: 2021 
Pris: 8000 kr. Två-tre föreställningar samma dag/
lokal 6500 kr. Sex föreställningar i samma period 
6000 kr/fst + resa  
Se videoklipp

Kontakt: 
Hannah Bratt - Producent
GYCKLGRUPPEN TRiX www.gycklarna.com
hannah@gycklarna.com, 0733-448889 

5-10 år

I en lekfull gycklarföreställning guidas vi genom historien och historier om vårt och alltings ursprung. 
Människor har länge försökt bena i den här frågan och det finns oändligt många teorier kring hur det egen-
tligen startade. Vi tar avstamp i skapelsemyter och vetenskapliga teorier och ser var vi landar efter den 
interaktiva resan där barnen också får vara en del av skapelsen. Olika delar av världen knyts samman i vår 
skapelseväv, och kanske upptäcker vi att vi har mer gemensamt än vi tror. Medverkar gör Amy Alsegård.

Foto: Gabriel Söderbladh

Ålder: 6-7 år
Publikantal: 60 st
Föreställningens längd: 45 min
Spelyta/lokal: 8 x 10 m (inkl publikplatser), takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 3/2 timmar
Antal medverkande: 2
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: El: 3 fas, 16 amp (eller 32 amp), takhöjd 3 m
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021 - Ht 2021 
Subventionerat pris: 12000 kr + 25% moms, 
9000 kr + 25% moms för föreställning nr 2 samma 
dag och plats.
Se videoklipp
  
Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

https://youtu.be/w_NFrRFSjQM
https://youtu.be/rQ_RUQhAYV4
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Alma brukar kalla sig själv för Alma med två A. A som i 
autism och A som i ADHD. Det är två saker som gör Alma 
speciell. Speciellt bra på vissa saker. Som att lyssna. Och på 
att vara detektiv. Alma är också djurens väktare som mor-
mor säger och när den operasjungande pa-
pegojan Jack försvinner är det bra att Alma 
finns där. Under jakten på papegojan håller 
det dock på att gå riktigt illa. Men kanske 
får Alma användning av sina specialiteter, 
av det som gör henne till encsuperhjälte. 
Genom ett pedagogiskt inifrånperspektiv, 
baserat på praktisk forskning, visas hennes 
styrkor och unika egenskaper i en färgglad 
och spännande äventyrsresa med musik, 
akrobatik, dockspel och skådespeleri. Alma och Papegoj-
mysteriet är en föreställning av och med Awake Projects, 
baserad på boken med samma namn av Kristina Collén. 
Medverkar gör Maria Sendow och Hanna Björk.

6-12 år

Ålder: Låg- och mellanstadiet Publikantal: Högst 110 st 
Föreställningens längd: 40 min Spelyta/lokal: 5 x 5 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 60 min/30 min Teknik: 1 x 16 A Mörkläggning: Ja 
Spelperiod: 2021 Pris: 8000 kr  
Se videoklipp

Kontakt: Hanna Björck – Skådespelare/producent, AWAKE PROJECTS 
www.awakeprojects.com, hanna@awakeprojects.com, 073-6176647

Alma och Papegojmysteriet

Allt i Loopar 

Ålder: 6-9 år
Publikantal: Max 90 - 100 st
Föreställningens längd: 40 min
Spelyta/lokal: 5 x 3 meter, aula, samlingslokal eller 
liknande
Bygg-/rivtid: 120 min/90min.
Teknik: El: 230 V, tips på handledningsmaterial kan 
tillhandahållas av artist
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 2650 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se6-9 år

Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon 
och barnens egna röster? Precis allt, menar sån-
garen och multiinstrumentalisten Dan Knagg. Här 
får publiken möta honom allena och från början till 
slut vara med att forma en improvisationsföreställn-
ings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med 
ord, rytmer, toner och loopar med kraft att skingra 

blyghet, väcka nyfikenhet, glädje och förundran 
över ljudens oändliga universum. Allt kan hända 
när barn och vuxna bjuds in och påminns om livets 
loopar som bara går och går, dag för dag och år 
efter år.
  

Bild: Ida Knagg

Det blir en lek med ord, rytmer och loopar 
när multiinstrumentalisten Dan Knagg drar 
ut på turné till skolor i Västmanland! 

Fo
to

: H
en

ri
k 

M
ill

https://youtu.be/zXwYDBLuYxY
https://youtu.be/he0vqRgRnq4
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Duo Sara och Natalie 

Ålder: 6-14 år
Publikantal: Avgörs av lokalens kapacitet
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: 4 x 3 meter, aula, samlingslokal eller 
liknande
Bygg-/rivtid: 60 min/30 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021 - Ht 2021 
Subventionerat pris: 2650 kr + 25% moms.  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

6-14 år

Duon Sara och Natalie samtalar utan ord. Det är instrumenten som talar. I musiken berättar de för var-
andra om att vara ledsna, glada, lyckliga och om vänskap. Sara och Natalie är öppna, lyssnar och nyfikna 
och spelar sina klassiska instrument med dansrörelser. Möt två enastående musiker. Konserten tar barnen 
genom en rad känslor. Det finns sorg, glädje, ilska, humor och allt däremellan. Efter konserten samtalar 
musikerna med barnen för att höra vad de upplevde. BRA, BÄTTRE, BÄST. Om du vill bli riktigt bra på 
något måste du öva eller träna mycket. Oavsett om du vill vara bra på fotboll, datorspel eller i ett instru-
ment. Och när du har blivit riktigt bra måste du fortfarande träna eller träna ännu mer!
Sara spelar fiolen och Natalie spelar piano. De är båda super duktiga att spela på sina instrument, men de 
måste fortfarande öva när de vill lära sig nya stycken eller spela en konsert.

Foto: Hallgeir Frydenlund

Om du vill ha en föreställning som kan fånga publikens uppmärksamhet och hålla dem underhållna under 
hela konserten ska du överväga Frans och Malin. De är fantastiskt skickliga musiker och använder olika 
slagverksinstrument som trummor, marimba och vibrafon som kombineras med back-tracks och elek-
troakustiska inslag när duon som utgångspunkt spelar musik ifrån olika TV-spel. Genom kombinationen av 
akustiskt musicerande och teknisk utfyllnad skapas en gedigen konsertupplevelse som talar till både elever 
och lärare. Huvudfokuset i produktionen ligger i att visa musicerande på en avancerad nivå samtidigt som 
publiken kan relatera till det musikaliska innehållet samt interagera under konsertens gång.

6-13 år

Foto: Olga Lantz

Ålder: 6-13 år
Publikantal: Avgörs av lokalens kapacitet
Föreställningens längd: ca 40 min.
Spelyta/lokal: 5 x 3 meter, aula, samlingslokal eller 
liknande
Bygg-/rivtid: 180 min/90 min
Bärhjälp/rivtid: Inlastningsmöjligheter av instrument 
i direkt anslutning till konsertlokal och/eller varuhiss, 
parkering behövs
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 4000kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

Frans och Malin

https://youtu.be/ISBV9YM4b2Y
https://youtu.be/dNtaKa_790s
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Red Hot Condition är en 30-minuters föreställning som hanterar dagens fitnessboom och utseendepress 
genom nycirkus och fysisk komedi. Högenergi show med världsklass cirkus, live funkmusik, humor och 
ljusa färger i 80-talets tema. Föreställningen riktar sig till unga för 7 år uppåt men passar bra också för en 
familjepublik. Showen kan spelas både utomhus samt inomhus. 

Red Hot Conditions 
Från 
7 år

Ålder: 7 år och uppåt, ungdomar och familjer
Publikantal: Avgörs av lokalen /spelplatsens kapacitet
Föreställningens längd: 30 min 
Spelyta/lokal: 7 x 6 m , takhöjd/ fri höjd: 4 m. Spelas 
Utomhus och inomhus, tillgång till el-uttag
Bygg-/rivtid: 2 tim/1,5 tim
Antal medverkande: 2 
Teknik: Tillgång till eluttag
Spelperiod: 2021 
Subventionerat pris: 15000 kr + 25% moms, 
pris 2 föreställningar samma dag och plats 24000 kr 
+ 25% moms
Se videoklipp  

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Fjället         

Ålder: Årskurs 1-3 och familj
Publikantal: Avgörs av lokalen/spelplatsens kapacitet 
Föreställningens längd: 40 min inkl dansverkstad
Spelyta/lokal: 9 x 9 m , takhöjd 4 -5 m. Föreställningen 
spelas både ute och inomhus
Bygg-/rivtid: 1 tim
Antal medverkande: 2
Teknik: ljudanläggning med möjlighet att koppla in 
dator och två mikrofoner. Vi ta med eget ljud mot en 
kostnad på 2000 kr. Vi behöver om så ingen tekniker.
Spelperiod: 2021
Subventionerat pris: 14000 kr + 25% moms, 
2 föreställning samma dag och plats 20000 kr 
+ 25% moms  
Se videoklipp

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Från 
7 år

Ny cirkusmusikal från kompani Fjård, som tar med publiken ut på en strapatsiös fjällvandring. Fjället, en 
stilla koloss som ändå kan sätta så mycket i rörelse inom oss. Kan det stora fjället ändra vårt tankesätt och 
värderingar?
För oss är det en livsviktig återhämtning att få vistas i fjällen och vi ser det som en motsats till dagens 
samhälle som präglas av högt tempo, många intryck och snabba förändringar. Naturens kraft kan utgöra 
en livsfara för oss som individer medan vi som kollektiv utgör en fara för naturen. Hur hittar vi balans?

Kasta en sten, fånga ett fjäll. Bestiga en topp, dansa i en dal. 
Fastna i ett tält, befrias i en sovsäck. Andas fjällbjörk, hitta rätt. 
Falla ner, klättra upp

https://youtu.be/lKO91Tt4J3I
https://youtu.be/Uzsbjl4YURU
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Koreografin på 10 språk 

Ålder: Årskurs 4-9, gymnasiet, grundsärskola, gym-
nasiesärskola, familjeföreställning från 7 år
Publikantal: 16 st Föreställningens längd: 45 min
Spelyta/lokal: 10 x 10 m (inkl publikplatser), takhöjd 4 m
Bygg-/rivtid: 3/2 tim
Språk: arabiska, dari, engelska, finska, nordsamiska, 
meänkieli,pashto, persiska, ryska, sorani, somaliska, 
svenska och turkiska
Mörkläggning: Ja
Teknik: 3 FAS 1 x 16A
Övrigt: 16 stolar/sittplatser.
Spelperiod: 2021 
Subventionerat pris: 18000 kr + 25% moms/4 st 
föreställningar
Se videoklipp   

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Från 
10 år

Koreografin utforskar världen genom rörelse och undersöker hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi 
tänker, ser och känner. KOREOGRAFIN är en interaktiv föreställning som bygger på publikens medverkan. 
Alla i publiken får ett par hörlurar och i dem guidar en röst som säger hur de ska röra sig, förhålla sig till sin 
egen kropp och relatera till varandra. Det är med andra ord inga dansare eller skådespelare med i föreställ-
ningen, utan det är publiken som skapar KOREOGRAFIN tillsammans. KOREOGRAFIN är en scenkonstup-
plevelse som kan överbygga språkgränser. Varje person i publiken väljer själv om den vill lyssna till ara-
biska, dari, engelska, finska, nordsamiska, meänkieli, pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, svenska eller 
turkiska. Oavsett språk kan alla delta tillsammans och följa samma instruktioner. 

Kom och träffa Dan & Signe Bornemark när de gästar Västerås 
Sinfonietta med sina Fruktsalladlåtar! Musikstilarna är lika många 
som frukterna smakar olika. Ananas-Jazz är en smarrig efterätt. 
Mango Tango är för den eldiga dansen. I Aprikos Blues är allting 
deppigt värre, hela familjen har blivit mos! Lingonet är som vanligt 
ute och går med hela sin familj och blandar vi alla frukterna i en 
musikalisk sallad så blir det TUTTI FRUTTI! Dan har skrivit alla låtarna 
och texterna har han gjort med sin mamma Gullan Bornemark. Signe 
är Dans dotter och håller ordning på allt med sång och klockspel. 
Öva låtarna innan och sjung med i konserten, så gör vi Västerås 
största fruktsallad med riktig levande orkester och musikaliska 
gäster!
    

Årskurs 
2

TUTTIFRUTTI 

Ålder: Årskurs 2 Publikantal: Max 550 inkl lärare Föreställningens längd: 40-45 min
För skolor i länet: Pris 25 kr/elev för skolor i länet. Bokning via e-post: ingela.ader@
vastmanlandsmusiken.se För skolor i Västerås: Gratis genom Kulturgarantin. 
Obligatorisk för alla i årskurs 2. Information: Rose-Marie Fasth, samordnare Kultur i 
skolan. E-post: rose-marie.fasth@vasteras.se Se videoklipp

Västerås Konserthus 
Skolkonserter januari 2021: 

18/1, 19/1. 20/1 och 21/1 kl 9.15 och 10.30

Musikalisk Fruktsallad med Dan & Signe 
Bornemark och Västerås Sinfonietta

https://youtu.be/1kS9XHJyNbo
https://youtu.be/uJCpCn5BPm0
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Fattar du inte att 
jag saknar dig?
Det är lov och Sarah har ingenting att göra. Ingent-
ing! Hennes mamma är borta med sitt arbete hela 
veckan och hemma finns bara hennes sega pappa, som 
verkar fastlimmad i sin fåtölj med datorn i knät. Ute på 
gården mellan husen är det tomt och Sarah sitter vid 
lekplatsens sandlåda. Ja hon är för stor för sandlådan 
men ändå hänger hon där. Fantiserar om allt som hänt, 

10-12 år Ålder: Årskurs 4-6 
Publikantal: Max 90 st
Föreställningens längd: ca 35 min 
Spelyta/lokal: 6 x 5,5 m, fri takhöjd 2,5m 
(något flexibelt) Bygg-/rivtid: 150 min/90 min 
Teknik: El: 230 v, vanligt vägguttag 
Mörkläggning: Ja, någorlunda 
Spelperiod: 2021 
Pris: 8000 kr, två föreställningar samma dag/lokal 
6500 kr, offentlig 9000 kr + ev. logi
Se videoklipp

Kontakt: Conny Petersén - Skådespelare
TEATER TROPOS www.teatertropos.se
boka@teatertropos.se, 070-5210716 

Montage: Teater Tropos

branden, när de fick fly ut på baksidan av 
huset och om hur de tog sig till Sverige. Men 
framförallt tänker hon på att hennes fåniga, 
älskade pruttstorebror blev kvar i hemlandet. 
Hon hör hans röst. Pratar och bråkar med 
honom. Fattar du inte att jag saknar dig? är 
en bearbetning av pjäsen Flickan i sandlådan 
från 2007. Manuset är skrivet utifrån verkliga 
berättelser från barn som kommit som flyk-
tingar till Sverige. I pjäsen finns en varm ton 
och Sarahs berättelse slutar i förändring och 
hoppfullhet. Medverkar gör Lina och Conny 
Petersén.

De livrädda          
Ålder: åk 4-6 Publikantal: 100 st
Föreställningens längd: 50 min
Spelyta/lokal: 13 x 9 m, fri takhöjd 4 m  
Bygg-/rivtid: 210 min/90 min
Bärhjälp: 4
Mörkläggning: Ej nödvändigt. 
Riksteatern bygger en blackbox i tyg
Spelperiod: Hösten 2021
Pris: 9500 kr + moms, inga kringkostnader
Se videoklipp  

Kontakt: Marie Höglund - Distriktsansvarig
RIKSTEATERN www.riksteatern.se
marie.hoglund@riksteatern.se, 08-53199292 

10-12 år

Man måste ha en plan när man börjar på en ny skola, en 
strategi. Håll inte armarna inåt! Gå som om du inte bryr 
dig om någonting! Vad som än händer – drick inte massa 

Foto: Anna Huerta

vatten som blir till kiss, du måste hålla dig 
långt ifrån toaletterna! Så säger Ara. Och hon 
vet allt, kan allt och är inte rädd för någont-
ing. Man kan nästan tro att Nilofar inte tillhör 
samma familj som henne, för hon är rädd 
för allt. Mest av allt är hon rädd för det som 
Ara har sagt om Diktatorn över ett helt land, 
om ögat som spionerar på alla – och om det 
som händer när man blir kissnödig när du 
börjat en ny skola. De Livrädda är en drastisk, 
humoristisk och spännande berättelse om 
två systrars minnen och upplevelser av rädsla 
och om syskonskap. Medverkar gör Nina 
Rashid och Kimiya Faghih.

https://youtu.be/0SIjKpcl-oU
https://youtu.be/knAsbFibLs8


16

Balladen 
om Våtsvinet McGurk
Påsklovet är slut. Fotbollskillen Martin kommer till en ny skola. Han försöker hitta vänner men den enda som 
välkomnar honom är den lite udda Simon. Martin vill inte sitta bredvid Simon men det finns ingen annan stol. 
På lunchen när Martin blir trakasserad av det häftiga gänget kliver Simon emellan och efter det är de vän-
ner. Sida vid sida i klassrummet jobbar de flitigt och på fritiden bygger de en hemlig koja ute i skogen. Som-
marlovet börjar och vänskapsbandet mellan pojkarna växer sig starkare. De klättrar i träden, rusar upp för 
kullarna och leker på kyrkogården, Simon och Martin drömmer om att bli berömda serieskapare och se hela 
världen. De blir oskiljaktiga. Fram till den dagen Simon får skulden för något Martin gjort och allt förändras. 
Trettio år senare ska de mötas igen. En finstämd och lekfull historia om modet att vara sig själv, behålla sina 
drömmar och våga säga förlåt. Medverkar gör Jesper Arin.

10-13 år

Ålder: 10-13 år Publikantal: 90 st
Föreställningens längd: ca 50 min 
Spelyta/lokal: 5 x 5 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 120 min/60 min
Teknik: El: 2 x 10 A Mörkläggning: Om möjligt
Spelperiod: 2021 Pris: 10500 kr, följande föreställning 
samma dag/lokal 6500 kr + resa, logi, trakt. 
Se videoklipp

Kontakt: Jesper Arin – skådespelare
ARIN TEATERPRODUKTION
producent@arin.se, 073-7080496, www.arin.se

Foto: Peter Lloyd

Duon Symbio består av två unga och erfarna musiker som hyllats för sin magiska musik spelad på vevlira 
och dragspel med glödande energi och ett inbjudande scenuttryck. Under konserten berättar Symbio om 
låtarnas teman - Det handlar om livet, känslor och drömmar! Med sin musik och sina berättelser vill Symbio 
påminna om att allting inte alltid är som det ser ut att vara och om allas rätt att få vara sig själv. 
Under konserten får eleverna vara med och bidra med tankar och ställa frågor. Symbio tilldelades priset 
som Årets Nykomling på Folk- & Världsmusikgalan samt Kungliga Musikaliska Akademiens ensemble-
stipendium. Under de senaste tre åren har Symbio spelat över 300 konserter i Europa, USA och inte minst 
för över 10.000 elever i skolor runt om i Sverige. Välkommen in i Symbios värld! 

10-15 år

 Foto: Christoffer Paavilainen 

Ålder: 10-15 år
Publikantal: Max 200 st
Föreställningens längd: 35 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 meter, aula eller gymnastiksal
Bygg-/rivtid: 180 min/90 min
Bärhjälp/rivtid: 90 min/30 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021 
Subventionerat pris: 2900 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.seSymbio

“Musik, känslor och andra ( livs)viktiga saker!”

Johannes Geworkian Hellman: vevlira, 
LarsEmil Öjeberget: dragspel, kickbox

https://youtu.be/zmGvtF3EemM
https://youtu.be/RS97NBs2lcw


Foto: Peter Lloyd
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Stockholm Voices 

Ålder: 10-16 år
Publikantal: 120 st
Föreställningens längd: ca 40 min
Spelyta/lokal: 5 x 4 meter, aula, samlingslokal eller 
liknande, fri takhöjd 2.5 meter
Bygg-/rivtid: 90 min/30 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2021  
Subventionerat pris: 4000kr + 25% moms  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se

10-16 år

Tycker du om att göra som du vill? Då kanske jazz och improvisation är något för dig! Jazzen är en musik-
form som började i USA och ligger till grund för all pop & rockmusik. Till och med sångare som Lady Gaga 
och Beyoncé kan sjunga låtar ur “The Great American Songbook” som innehåller en massa jazzlåtar. Man 
kan jämföra det med att vi i Sverige sjunger den svenska låtskatten, som sjungs i tex. Allsång på Skansen. 
Det finns många grenar på jazzens träd. En gren är att sjunga jazz i stämmor och det är vår specialitet. Vi 
är ungefär som en mini-kör fast lite svängigare och med ett lite fränare sound. 
Stockholm Voices bildades 2012 av Gunilla Törnfeldt, Maria Winther, Alexander Lövmark och Jakob Sollevi. Jazz är inkluderande 
och utövas över hela världen av både unga och gamla. Stockholm Voices ser fram emot att få dela med sig av sväng, känslor, och 
stämsång i en interaktiv föreställning!

Foto: Elvira Glänte

En 3-dimensionell dansupplevelse. Välkommen till föreställningen som är gjord för alternativa spelplatser. 
Publiken får ta plats runt omkring och följa tre lite udda karaktärer som möts i en musikalisk, akrobatisk 
och skruvad tebjudning! De tre kommunicerar genom dansens ordlösa språk. Humor blandas med allvar i 
denna finurliga spegling av vardagen

Från 
12 år

Ålder: åk 6-9 + gymnasiet
Publikantal: 70 st 
Föreställningens längd: 25 min 
Spelyta/lokal: 5 x 5 m , spelbar i klassrum, matsal, 
cafeteria, på skolgård eller annan yta
Bygg-/rivtid: 30 min / 10 min
Antal medverkande: 3
Teknik: egen teknik medtages, inga särskilda krav
Spelperiod: 2021
Subventionerat pris: 13000 kr + 25% moms. 
Två föreställningar samma dag och plats 20000 kr + 
25% moms
Se videoklipp

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

En vals för Z 

https://youtu.be/bmD5JUm3m5Y
https://youtu.be/hTMYM8fj64k
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We as Cats  

Ålder: åk 7 – 9, gymnasiet
Publikantal: 50 st
Föreställningens längd: 40 min 
Spelyta/lokal: 7 x 7 m , takhöjd 2,7 m
Bygg-/rivtid: 3 / 1,5 tim
Bärhjälp: 1 lokalkunnig person
Antal medverkande: 2
Mörkläggning: Ja, klar vid ankomst!
Spelperiod: 2021 
Subventionerat pris: 16000 kr + 25% moms.
Två föreställningar samma dag/plats 23000 kr + 25% 
moms
Se videoklipp 

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Från 
13 år

We as Cats är en dansföreställning som fokuserar på tjejers tankar kring systerskap och kraften i att kunna 
fantisera. Med kattiga danser, pälsiga drömmar, pulserande ljud och röster bjuder de två mänskliga katter-
na, Amanda och Evelina, med dig till en plats där systerskapet är rådande norm. Här ger vi varandra kraft, 
tid och pepp i att vara dom vi vill vara. Vi dansar och rör oss genom en väv av drömmar. Systerskapet 
definierar vi som vänskapshandling, som feminism, som motstånd och som allas våra sanningar samman-
vävda. Föreställningen kan anpassas till olika scenrum och målgrupper

Skills-B4-Status          

Ålder: Åk 7-9, gymnasiet och familj
Publikantal: max 100 st eller enligt överenskommelse
Föreställningens längd: 25 min
Spelyta/lokal: 8 x 8 m Bygg-/rivtid: 60 min
Antal medverkande: 2
Bärhjälp: Ja
Teknik: ljudanläggning, Trådlös mikrofon (ej headset), 
1, minitele sladd till dator, pianoakustisk eller el piano. 
Tekniskt kunnig person om lokalen önskas.
Mörkläggning: gärna, ej krav
Spelperiod: 2021
Subventionerat pris: 12400 kr + 25% moms , 18000 kr 
+ 25% moms föreställning nr 2 samma dag och plats
Se videoklipp   

Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Från 
13 år

Hur kommer det sig att det är så svårt för vissa att dela med sig utav sin passion man tycker om att utöva 
och varför tvekar man så ofta på sin talang? Är vi alla lika kritiska när det kommer till oss själva? Som dan-
sare och artist har Mario P Amigo stött på allt för många kreativa själar som håller sina talanger gömda på 
grund utav rädsla. I en kavalkad av streetdance, livemusik, Beatbox och rap vill Mario inspirera till att våga 
dela med sig av sin kreativitet, sina konstformer och tankar. Skills B4 status är en ärlig och öppensinnad 
föreställning om att våga dela med sig av sin konstform utan att lyssna till sina hjärnspöken. I samband 
med föreställningen kan man även köpa till workshops inom Rap och Streetdance.

https://youtu.be/8vAINkCBlzk
https://youtu.be/dMKX6Yf5ECY
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Fritt fall 

Ålder: åk 7-9 Publikantal: 100 st
Föreställningens längd: ca 60 min 
Spelyta/lokal: 9 x 13 m, fri takhöjd 4 m
Bygg-/rivtid: 180 min/90 min Bärhjälp: 4 
Teknik: El: 1 x 16A + 1 x 10 A 
Mörkläggning: Önskvärt men inget krav
Spelperiod: Våren 2021 
Pris: 9000 kr + moms, inga kringkostnader
Se videoklipp 

Kontakt: 
Marie Höglund - Distriktsansvarig
RIKSTEATERN www.riksteatern.se
marie.hoglund@riksteatern.se, 08-53199292 

13-15 år
Alice är helt perfekt: snygg, högpresterande och ihop med 
hunkiga mobbarkillen Nima. Hennes syster Sofia är världens 
loser: tjock, lat, arg och har inte varit i skolan på ett år. Båda 
sliter med omvärldens krav och förväntningar, men har valt 
motsatta strategier för att möta dem. Så plötsligt ställs allt på 
ända när trassliga Vega börjar på Alices simhopp och väcker 
känslor som Alice gör allt för att dölja. Och vad händer mel-
lan loser-Sofia och Alices pojkvän Nima? Plötsligt befinner sig 
alla de cementerade rollerna i fritt fall. Kan man bli fri från den 
stereotyp man blivit tilldelad och är det möjligt att leva upp 
till andras förväntningar och samtidigt vara lojal mot det egna 
jaget? Medverkar gör fyra skådespelare.

Illustration: Karin Söderquist

Klass
– en föreställning om klass: i skolan, 
i livet eller var som helst

13-18 år

Ålder: åk 7-9 och gymnasiet Publikantal: 70 st 
Föreställningens längd: 85 min Spelyta/lokal: 9 x 8 m 
eller 7 x 11 m, fri takhöjd 2,5 m, stort rum 
Bygg-/rivtid: 120 min/60 min Bärhjälp: 1 
Teknik: El: 2x10A Spelperiod: 2021 
Pris: 12000 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
9000 kr + moms + resa, ev. logi trakt.
Se videoklipp

Kontakt: MITTIPRICKTEATERN www.mittiprickteatern.se, 
info@mittiprickteatern.se, 08-153312

Foto: José Figueroa

Det här är en rolig, svart och sorglig historia som han-
dlar om klass. Skolklassen du går i, samhällsklassen 
du tillhör och klassidentiteten du har. Möjligheterna 
och begränsningarna beroende på var du bor, hur 
du använder ditt språk och vilka som är dina föräl-
drar. Men det är också en pjäs om att vara människa. 
Hur svårt det är att göra rätt. Hur svårt det är att nå 
varandra. Alex och Diana har kallats till ett möte med 
deras sons lärare. I samma skola som de själva gick i 
en gång. Läraren vill tala om sonens läs- och skrivs-

vårigheter men mötet utvecklar sig på ett sätt som 
ingen av dem hade kunnat ana… Klass är en föreställ-
ning för dig som går i, har gått i, eller arbetar i skolan. 
Den berör djupt mänskliga frågor om tillhörighet, 
utanförskap och makt som också sträcker sig långt 
utanför skolans sfär. Medverkar gör Henrik Gustafs-
son, Daniel Scherp och Eva Welinder.

https://youtu.be/knAsbFibLs8
https://youtu.be/TF-SUl2mGPE
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Jag ser dig          

Ålder: åk 8-9 Publikantal: Max 60 st
Föreställningens längd: ca 60 min
Spelyta/lokal: 4 x 3 m, större klassrum, 
aula, gymnastiksal Spelperiod: Hösten 2021
Pris: 2600 kr  
Se videoklipp

Kontakt: Lina Nordström - Kommunikatör
VÄSTMANLANDS TEATER
lina.nordstrom@vastmanlandsteater.se, 021-4704125, 
www.vastmanlandsteater.se

För killar. Om killar. Som tycker grejer om tjejer 
och andra killar. Och för tjejer. Om tjejer. Som 
påverkas av vad killar tycker och tänker om 
tjejer. Och andra grejer.  En pjäs om relationer, 
kärlek, våld och sex för unga. Men framför allt 
om pojkar och deras sätt att se på flickor. Hur 
allt startar i unga ålder och hur det kan påver-
ka, inte bara den lilla skolpojkens fortsatta liv 
utan framföralla alla de flickor han kommer att 
möta.

14-15 år

Boka Musik och Dansföreställningar på 
www.vastmanlandsmusiken.se
Sista bokningsdag för musik- och dansföreställningar: 23 oktober 2020

Boka Teaterföreställningar direkt hos resp. producent
Sista bokningsdag för Riksteaterproduktioner: 15 november 2020
Bokningar för övriga teaterproduktioner görs gärna så fort som möjligt 
till respektive producent.

För mer information och frågor, kontakta
DANS Anna-Karin Fredriksson
anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se 
MUSIK Magnus Båge
magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se
TEATER Maria Gage
maria.gage@vastmanlandsteater.se

Titta in på vår 
Youtubekanal 
och se trailers 

till varje 
föreställning

(Klicka här)

Arrangörer:

https://youtu.be/-PByh0fJ3yA
https://www.youtube.com/channel/UCXTxDtrwUf1jWuSvowDVnbg
https://vastmanlandsmusiken.se/for-arrangorer/utbud-barn-unga/


Jag ser dig          


