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Hej!
Välkomna till vår digitala utbudsdag alla ni som brinner för 
att ge våra barn och unga i Västmanland och i hela landet en 
fin konstnärlig upplevelse för nästa år, 2022!
Vi har ju alla erfarit ett minst sagt märkligt 2021 där mycket 
av det vi planerat tillsammans har fått flyttas fram och i vissa 
fall ställas in. Men vi på Västmanlandsmusiken och Västman-
lands Teater ger inte upp! Vi är mycket glada att kunna 
erbjuda er en digital lösning på utbudsdagen även i år med nya 
grupper och filmer där de själva presenterar sig och vi får en 
känsla av vad de vill förmedla med sin konsert/föreställning. Här 
hittar ni ett axplock av landets finaste grupper inom musik, 
teater och dans.
Alla filmer och presentationer finns också tillgängliga på 

vastmanlandsmusiken.se och vastmanlandsteater.se.
Vi har behållit en del produktioner från förra året för att 
ge grupperna och er arrangörer en möjlighet att beställa 
dessa fina föreställningar och konserter även för 2022. Vi 
planerar och håller tummarna för en utbudsdag ”live” 
nästa år. Till dess fortsätter vi att hålla ställningarna på 

Teams, Zoom, telefon och alla andra möjliga medier för 
att hålla kulturen vid liv!

Sista anmälningsdag i år är den 22 oktober. 
Varmt välkomna med er beställning.

Maria Gage – Västmanlands Teater,  Magnus Båge och 
Anna-Karin Fredriksson - Västmanlandsmusiken

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

Sista 
bokningsdag 
23 oktober

https://www.youtube.com/channel/UCXTxDtrwUf1jWuSvowDVnbg


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

Sista 
bokningsdag 
23 oktober
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Big Wind. Helt utan kung och drottning klarar sig Hovet galant. Var dom än landar så äger dom marken. 
Vackra som trädgårdskonst men helt oförutsägbara dyker de upp för att regera utan regler. Dansar i 
traditioner skapade i stunden. För hovet är varje dag fest och Du deras gäst! I denna extremt publikinter-
agerande föreställning börjar dansarna och musikerna spelet i en satt koreografi som sedan tar sig olika 
vägar genom improvisation tillsammans med publiken.

Alla
åldrar

Ålder: Alla åldrar
Publikantal: Beroende på plats 
Föreställningens längd: Ca 30 min
Spelyta/lokal: Skolgårdar, festivaler, happenings, of-
fentliga platser, torg, lekplatser, parker, trädgårdar och 
vackra slottsmiljöer.
Teknik: Tillgång till eluttag
Spelperiod: 2022
Pris: 28 000 kr + 25% moms per fst, 2 fst samma dag 
29 000 kr  + 25% moms, 3 fst samma dag 30 000 kr
Se videoklipp   

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

Hovet – den anarkistiska monarkin

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 till slut 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! Medverkande: Ensemble Yria.
  

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: 2022
Subventionerat pris: 3 625 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

Foto: Ensemble Yria

https://youtu.be/GEMgdexCYAE
https://youtu.be/AaCqVWSuF80
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Vem ser Dim?

         

Ålder: 2,5-6 år
Publikantal: 60 st, 80 st vid offentliga föreställningar
Föreställningens längd: 30 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 150 min/90 min
Bärhjälp: 1 st 
Teknik: El: 2 x 10 A, sep. uttag
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vecka 4 och 37 2022 
Pris: 10 000 kr, följande föreställning samma dag/
lokal 7 000 kr + 25% moms + resa, logi, trakt. 
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

2,5-6 år

Bild: Jonas Jörneberg

Teater Pero. En pjäs om att vara väldigt liten men ändå inte minst. I skogen bor den pyttelilla figuren Dim 
som lever alldeles ensam bland kottar, blad och bär. Dims längtan efter att bli sedd är stor och därför är 
blicken ständigt riktad uppåt, mot de stora barnen som leker i skogen. Han är beredd att göra vad som 
helst för dem. I skogen där Dim bor finns det massor att upptäcka. Dim tittar uppåt, på barnen som leker, 
och missar just därför att det finns en liten, liten krumelur som också tittar uppåt. Uppåt på Dim. Maria 
Nilsson Thores älskade bok blir nu levande på scen. Med stor igenkänning för såväl stora som små.

Jannine Rivel vinterProduktion. Koreografiska utflykter är en deltagarbaserad föreställning där vi utfor-
skar skogen genom dans och rörelse utifrån var och ens förutsättningar. Hur rör sig stigen och hur rörs 
vi av stigen? Vi dansar i mossa och gräs, bland trädtoppar och moln, längs stigar och vattendrag. På ett 
lekfullt och utforskande vis lär vi känna skogens danser tillsammans. 

3-6 år

Ålder: Familjer och förskola 3-6 år, Offentlig  
föreställning för familjer, pensionärsgrupper etc.
Publikantal: Max 15
Föreställningens längd: 30 min förskola + eftersamtal, 
60 min familjeutflykt.
Spelyta/lokal: En skog med stigar i nära anslutning till 
förskola eller del av vandringsled/naturreservat.
Antal medverkande: 2 
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: 2022
Pris: 10 000 kr + 25% moms per fst.
2 fst samma dag 15 000 kr + 25% moms. 
Se videoklipp 

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

Koreografiska utflykter

https://youtu.be/UMZ0HLWGQ6U
https://youtu.be/-k6idxRctEM
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Teater Tre. En barnkomedi med hög igenkänningsfaktor. En mat-kabaret om bebbe, pappor, korvar och 
nappar. Om kärlek, vardag, upprepning och förtröstan. Om småbarnsårens kärleksfulla men kravfyllda 
bebis-service. Två människor möts, förälskar sig och bygger bo. Ett plus ett blir tre och snart har de en go-
sig Svempa hos sig. Livet som förut hade ordning och reda blir nu stökigt och styrs av en gullig, men ack 
så dominant liten bebisdiktator. Fritt inspirerat efter en bok av Barbro Lindgren.

3-6 år

Ålder: 3-6 år
Publikantal: 60 barn, 90 st totalt vid offentlig 
föreställning
Föreställningens längd: 35 min
Spelyta/lokal: 5 x 5 m, fri takhöjd 2,7 m
Bygg-/rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1
Teknik: El: Vanligt eluttag
Mörkläggning: Önskvärt
Spelperiod: Vecka 6, 7, 39, 40 2022
Pris: 13 000 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
8 500 kr + 25% moms + resa, logi, trakt.
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Svempas Nappar
Foto: Martin Skoog

Awake projects. Den folkkära barnboken Klunsen av Per Backman handlar om den lilla hunden som är 
missnöjd med sig själv och konstant önskar att han var något mer. Gräset är alltid grönare på andra sidan, 
och viljan att ha vad andra djur har tar över och gör honom till en väldigt annorlunda och konstig varelse. 
Vad händer då när han träffar en annan Kluns? Föreställningen finns som filmatiserad version och tillhand-
ahålls via länk om föreställningen ej går att genomföra live.

3-6 år

Ålder: 3-6 år
Publikantal: 50 st
Föreställningens längd: 35 min
Spelyta/lokal: 4 x 4 m, fri takhöjd 2,5 m
Bygg-/rivtid: 60 min/30 min
Bärhjälp: 1
Teknik: El: 1 x 16 A
Mörkläggning: -
Spelperiod: 2022 
Pris: 7 000 kr + resa, logi, trakt. 
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Klunsen 
Foto: Awake projects

https://youtu.be/Z7fJ05bLURQ
https://youtu.be/tZQloedFEfY
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3-9 år

Ålder: 3-9 år
Publikantal: Max 60 st
Föreställningens längd: 30 min
Spelyta/lokal: Minst 4 x 4 m, fri takhöjd 2,5 m
Bygg-/rivtid: 60 min/30 min
Bärhjälp: 1
Teknik: -
Mörkläggning: Ej ett krav
Spelperiod: 2022
Pris: 9 000 kr + resa, logi och trakt.
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Gropen
Cirkus Tigerbrand. En livsbejakande berättelse om barns kreativitet och kraft genom
sin lek och hur barn övervinner motgångar. Gropen är en plats vid sidan av, där det kan uppstå nya saker, 
växa nya växter som trivs just där, och visar det sig, nya lekar. Hur länge som helst, hur roliga lekar som 
helst. Berättelsen belyser sprängkraften i barns kreativitet och vikten av kommunikation mellan barn och 
vuxna. Gropen blir en välbehövlig påminnelse om vikten av orörda områden, om ostyrda lekar och också 
om att själv ibland släppa kontrollen och hitta nya stigar. 

Foto: Anna Mannerheim

Från 4 år

Ålder: Från 4 år
Publikantal: 70 st
Föreställningens längd: 40 min
Spelyta/lokal: 7 x 10 meter (inkl publikplatser), 
takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 3/2 tim.
Antal medverkande: 3 
Bärhjälp: Ja, en person
Teknik: Elkrav: 3-fas, 16 A
Mörkläggning: ja
Spelperiod: 2022 
Pris: 14 000 kr + 25% moms, 24 000 kr + moms för 
två fst samma dag och plats
Se videoklipp   
 
Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

Ne Ne Ne
Zebradans & SangSangMaru. I en märklig glänta samlas varelser och djur. Dom småpratar, musicerar, leker 
och dansar. Är du glad, lycklig eller slö? Jag är stark, rolig och ett egensinnigt litet frö. Låt den busiga leken 
börja! Ne Ne Ne är en samproduktion mellan ZebraDans och Sydkoreanska produktionsbolaget SangSang-
Maru.

https://youtu.be/qS8-ywbTX-E
https://youtu.be/vmwuuN4LdJA
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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 2022 
Subventionerat pris: 4 200 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

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

Buster! Medverkande: Ivo Nilsson – trombon och Jonny Axelsson - slagverk

Barnkonventionen blev lag 2020. Det ska uppmärksammas och firas! Därför rycker Kompispatrullen 
ut till länets alla sångglada barn för att sprida budskapet om FN’s barnkonvention med en medryck-
ande, allsångsvänlig och lustfylld stund! I den här musikföreställningen handlar sångerna och de in-
teraktiva samtalen om barns rättigheter. Vi använder musiken för att prata med barn om viktiga sak-
er, berättar sångerskan Britta Bergström. Självklart blir det dans också…och trolleri!                          
Kompispatrullen är Britta Bergström, Dea Norberg och Jarmo Lindell.

Kompispatrullen 
– UPPDRAG BARNENS LAG  

Ålder: 4-9 år (4-5 och 6-9 då föreställningen varierar 
lite för grupperna)
Publikantal: 50 st (80 om lokalen tillåter)
Föreställningens längd: 35 min
Spelyta/lokal: 3 x 4 m, klassrum, aula, gymnastiksal, 
Folkets Hus, bibliotek, utomhus
Bygg-/rivtid: 45 min/30 min Teknik: El: 230 V 
Mörkläggning: Nej Spelperiod: 2022  
Subventionerat pris: 3 750 kr + 25% moms  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Övrigt: Utbildningsmaterial - ljudfiler och låttexter 
skickas till skolorna innan konsert
Se videoklipp

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

4-9 år

Foto: Anna Thorell

https://youtu.be/FZthZOpvnBk
https://youtu.be/qNL__Id4Erw
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Ett musikaliskt äventyr som tar dig med till de keltiska länderna där harpans roll står i fokus. Förr i tiden 
tog det lång tid att färdas från plats till plats och nyheter och sändebud fick man via sånger och musik. 
Detta var ett vanligt inslag i Skottland och Irland för några århundraden sedan då de mäktiga klanerna 
styrde. I ”Kungens krona – en musiksaga” följer vi med hur det kunde se ut på den tiden och vilka lustiga 
typer och figurer en harpist kunde mötas av och vilken betydelse musiken hade i dåtidens samhälle. Med-
verkande: Justyna Krzyzanowska - keltisk harpa och Kristina Leesik - violin

5-8 år

Ålder: 5-8 år
Publikantal: Max 50 st
Föreställningens längd: Ca ca 35-40 min
Spelyta/lokal: 5 x 4 meter, aula, samlingslokal, gym-
nasiksal eller liknande 
Bygg-/rivtid: 50 min/30 min 
Teknik: El: 230 V 
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vecka 14 samt vecka 38 – 2022
Subventionerat pris: 2 350 kr + 25% moms. 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

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

Kungens krona – en musiksaga  
Foto: Filip Krzyzanowski

Bokstavsbyrån 
6-7 år

Zebradans. 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.

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: 2022 
Pris: 12 000 kr + 25% moms, 
9 000 kr + 25% moms för två fst samma dag och 
plats.
Se videoklipp
  
Kontakt: 
Anna-Karin Fredriksson - Danskonsulent
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: anna-karin.fredriksson@vastmanlandsmusiken.se

https://youtu.be/i-MmX4BO56w
https://youtu.be/rQ_RUQhAYV4
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6-9 år

Ålder: 6-9 år
Publikantal: Max 100 inkl. pedagoger
Föreställningens längd: 30 min
Spellokal: 11 x 8 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 180 min/60 min
Bärhjälp: 2
Teknik: El: 16 A
Mörkläggning: Ej ett krav
Spelperiod: Hösten 2022
Pris: 9 000 kr + 25% moms för skolarrangörer, 
11 250 kr + 25 % moms för andra arrangörer
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

Sova vaken
Riksteatern. Storslagen opera i litet format. Med en historia som alla kan relatera till – att vara rädd för det 
okända och att söka tröst i något tryggt och beständigt. Guns föräldrar bara grälar. Till slut leder grälen till 
skilsmässa och Gun bekymrar sig över vilken förälder hon ska bo hos. Och ska föräldrarna träffa nya part-
ners? När hennes katt en dag inte hämtar Gun efter skolan blir hon rädd – har katten försvunnit som pap-
pan gjorde? Men katten har stått där hela tiden visar det sig. Och han kommer alltid finnas kvar. På scen 
får vi se en sopran och en mezzosopran som gestaltar flickan Gun samt henne katt Majs. Mammans och 
pappans roller är förinspelade och framförs av två körer. Till detta läggs den förinspelade symfoniorkestern 
med alla sina olika instrument. Trots det lilla formatet utlovas en storslagen musikalisk upplevelse! Samar-
bete med Kungliga Operan – Unga på Operan.

Foto: Karolina Henk

Allt i Loopar 

Ålder: 6-9 år
Publikantal: Max 90 - 100 st
Föreställningens längd: Ca 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 2022 
Subventionerat pris: 2 650 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.
Medverkande: Dan Knagg.

Bild: Ida Knagg

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

https://youtu.be/zXwYDBLuYxY
https://youtu.be/hd2c-M_Kh70


Den stora smällen  

Ålder: 6-10 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: 2022 
Pris: 8 000 kr. Två-tre föreställningar samma dag/
lokal 6 500 kr. Sex föreställningar i samma period 
6 000 kr/fst + resa  
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 

6-10 år
Foto: Gabriel Söderbladh

Gycklargruppen TRiX. 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 egentligen 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. 
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Jazzmagi  

Ålder: 6-13 år
Publikantal: Max 80 st
Föreställningens längd: 40 min 
Spelyta/lokal: Helt flexibel, ensemblen kan spela i 
gymnastiksal, klassrum eller annan lämplig miljö
Bygg-/rivtid: 10 min/10 min Teknik: El: 230 V 
Mörkläggning: Nej Spelperiod: 2022  
Subventionerat pris: 2 900 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Övrigt: Utbildningsmaterial - ljudfiler och låttexter 
skickas till skolorna innan konsert
Se videoklipp

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

6-13 år

Följ med på en hisnande musikalisk resa från New Orleans till Kyoto med fokus på jazzens absoluta kärna: 
improvisationen! Jazzens historia vävs in på ett naturligt, fantasifullt och lekfullt sätt. I denna konsert blir 
barnen medskapare i en spontan, lätt surrealistisk konsert där ingenting är omöjligt när publiken och 
musikens kraft tillåts leda händelseförloppet i olika riktningar. Konserten avslutas med en äkta Mardi Gras-
parad ut på skolgården eller någon annanstans beroende på förutsättningarna. Föreställningen har spelats 
i två olika versioner, en för åk F-6 och en för åk 7-9. Tack vare friheten i blåsinstrumenten så kan föreställn-
ingen spelas helt oberoende av teknik och typ av lokal. Medverkande: Jonas Lindeborg - trumpet, Staffan 
Findin – trombon och Andreas Andersson - saxofon.

Foto: Eliot Eliot

https://youtu.be/w_NFrRFSjQM
https://youtu.be/yw9RIZGppAI
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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: 2022 
Subventionerat pris: 2 650 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 superduktiga att spela på sina instrument, men de 
måste fortfarande öva när de vill lära sig nya stycken eller spela en konsert.

Foto: Hallgeir Frydenlund

Magisk Musik   

Ålder: 6 - 12 år + 13 - 19 år
Publikantal: Max 200 st
Föreställningens längd: Ca 45 min 
Spelyta/lokal: 2 x 2 m 
Teknik: Nej 
Mörkläggning: Nej 
Spelperiod: Ht 2022  
Subventionerat pris: 3 200 kr + 25% moms  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

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

6-19 år

Magnus & Irina bjuder in till en magisk musikvärld med klarinett och accordeon, där toner från hela världen 
möts i en sprakande musikalisk fest. På ett lättillgängligt och underhållande sätt demonstrerar de även vik-
ten av att öva för att bli riktigt, riktigt bra på något. Musiken blandas med trollerikonster där notställ svävar 
och instrument går upp i rök mitt framför ögonen på publiken! Vi klappar brasilianska rytmer, sjunger nor-
deuropeiska melodier och kanske till och med lär oss hur man andas in och ut samtidigt. Utformningen av 
föreställningen varierar beroende på publikens ålder. Medverkande: Magnus Holmander - klarinett och Irina 
Serotyuk - accordeon

Foto: Nadja Sjöström

– En förtrollande musikresa med Magnus & Irina

https://youtu.be/dNtaKa_790s
https://youtu.be/CqLRzMMl_IY
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Från och med nu

Ålder: 7-12 år
Publikantal: Beroende på lokalens kapacitet
Föreställningens längd: 45 min
Spelyta/lokal: 9 x 8 m
Bygg-/rivtid: 5 tim/3 tim
Mörkläggning: Ja
Teknik: Svart dansmatta
Spelperiod: 2022
Pris: 21 000 kr + 25% moms, 18 000 kr + 25% moms 
för två fst samma dag och plats
Se videoklipp 

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

7-12 år

Helena Franzén. Dansföreställningen Från och med nu ställer frågor kring vår självbild, grupp och individ-
ualitet. Våra olikheter skapar intressanta rytmer och möten. Om att sammansmälta eller att låta sig styras 
av andra. Vi speglar oss i varandra och vi verkar inte få nog av att försöka efterlikna eller kanske inte, likna 
någon annan. Hur blir jag den jag är och hur förändras jag genom dem jag möter? Fyra unga dansare 
möter en ung publik! Musiken till föreställningen är komponerad av Stefan Johansson, där röster och ryt-
mer ger plats för personliga tolkningar mellan dansarna.

Historien om Bodri  

Ålder: 8-11 år
Publikantal: 60 st
Föreställningens längd: 35 min 
Spelyta/lokal: Minst 4 x 4 m, fri takhöjd
Bygg-/rivtid: 150 min/60 min
Bärhjälp: 1
Teknik: El: 2 separata uttag 10 A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2022 
Pris: 10 500 kr, följande föreställning samma dag/
lokal 8 500 kr + resa, logi, trakt  
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 

8-11 år

Teater Barbara. Hunden Bodri är navet i denna pjäs baserad på Hédi Frieds och Stina Wirséns barnbok 
med samma titel som utkom 2019. Hédi och hennes familj blir under andra världskriget deporterade till 
Auschwitz och kvar hemma på gården blir hunden Bodri. Hédi och hennes syster Livia förlorar sina föräl-
drar i lägret men systrarna överlever. De tänker ofta på den lyckliga tiden då de var tillsammans med sin 
vän. Och medan årstiderna skiftar till vinter, vår, sommar och höst väntar den trofasta Bodri i trädgården 
under trädet där de brukade klättra och leka. Vid befrielsen 1945 återvänder systrarna till sitt hus och åter-
förenas med sin kära Bodri som väntat på dem. Historien om Bodri är en poetisk dockteaterföreställning 
och ett vittnesmål om Förintelsen ur barnets perspektiv.

Foto: Anders Thessing

https://youtu.be/5VyIQz0vSco
https://youtu.be/Kwe3Kj5vldc
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Traditional music & dance from Canada and beyond    

Ålder: Från 9 år
Publikantal: Max 60 st
Föreställningens längd: Ca 35 min 
Spelyta/lokal: ungefär 2 x 3 m, klassrum, aula, gym-
nastiksal, bibliotek 
Bygg-/rivtid: 45 min/30 min
Teknik: Nej 
Mörkläggning: Nej 
Spelperiod: 6-13 mars 2022 
Subventionerat pris: 3 900 kr + 25% moms  
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

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

Från 
9 år

Husband and wife duo April Verch & Cody Walters 
is a true partnership of two world-class musicians. 
Combining their unique backgrounds from Verch’s 
native Ottawa Valley (Canada) and Walters’ heart-
land roots in Kansas (USA), their music transitions 
effortlessly from step dancing and fiddle tunes, to 
old-time fiddle-banjo duets, to innovative sandpa-
per foot percussion contrasted against tight-knit 
vocal harmonies. Together they have traveled to 
four continents, performed in fourteen countries, 
and won numerous awards. Verch and Walters are 

passionate about sharing their love and reverence 
for the music and traditions that have been passed 
down to them with young people. Students are en-
couraged to contribute thoughts and ask questions, 
as well as participate in creating rhythms with their 
hands and feet to the music. The duo takes time to 
explain the history and geography associated with 
the styles they play, tell stories about the musicians 
they learned from, and emphasizes the importance 
of the community that is created through music.

Foto: Sandlin Gaither

Sväng
Från 
10 år

Ålder: Från 10 år 
Publikantal: Max 120 st
Föreställningens längd: 35-40 min 
Spelyta/lokal: 4 x 5 m, aula, samlingslokal, gymnastiksal
Bygg-/rivtid: 100 min (inklusive soundcheck) 30 min 
Mörkläggning: Nej 
Teknik: El: 220V 
Spelperiod: Vt 2022 
Pris: 4 700 kr + 25% moms.
Se videoklipp

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

Foto: Jimmy Träskilen

Om du längtat efter munspel så är kvartetten Sväng det givna valet. Vi presenterar stolt Finlands enda pro-
fessionella munspelsgrupp bestående av Eero Turkka, Eero Grundström, Pasi Leino och Jouko Kyhälä, den 
sistnämnde också världens första som doktorerat i ämnet munspel. Med sin dynamiska, energiska scennär-
varo och en repertoar bestående av egenkomponerad originalmusik, förstärks slavisk melankoli av ett nästan 
tvångsmässigt rytmiskt groove som förmedlar medlemmarnas kärlek till musik i alla genrer. Med sin unika 
inriktning är gruppen utan tvekan den enda i världen av sitt slag, och 2019 blev gänget utsedda till Årets Artist 
vid finska Ethnogalan. Starkt, melankoliskt – och såklart med ett riktigt sväng.

https://youtu.be/QVGKsfsp3s0
https://youtu.be/3b8E-S89Gfw


14

Koreografin på 13 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: 2022 
Pris: 18 000 kr + 25% moms/4 st föreställningar
Se videoklipp   

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

Från 
10 år

Johanssons Pelargoner och dans. 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 föreställningen, utan det är publiken som skapar Koreografin tillsammans. Koreografin 
är en scenkonstupplevelse som kan överbygga språkgränser. Varje person i publiken väljer själv om den vill 
lyssna till arabiska, dari, engelska, finska, nordsamiska, meänkieli, pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, 
svenska eller turkiska. Oavsett språk kan alla delta tillsammans och följa samma instruktioner. 

Språkets Makt – Maktens Språk 

Ålder: 10-12 år, nysvenskar och alla unga som gamla 
vuxna
Publikantal: 80 st, i klassrum 30 elever och 5 vuxna
Föreställningens längd: 30 min 
Spelyta/lokal: Minst 4 x 4 m, fri takhöjd 2,5 m
Bygg-/rivtid: 60 min/60 min
Bärhjälp: 1
Teknik: 2 x 10 A
Mörkläggning: Önskvärt
Spelperiod: 2022 
Pris: 9 500 kr. Två föreställningar samma dag/lokal 
8 000 kr/föreställning + moms + resa, logi, trakt
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 10-12 år

Teater Vårvind. Tillsammans med verbala bebisar, 
dryga bilmekaniker, språkpolismuppar, tolvåriga 
gamers, konspirationsteoretiker och twittertroll 
kastar vi oss ut i en lekfull studie av språkets makt-
potential och fallgropar. Om språkmakt och makt-
språk i ord, tystnad, rörelse och musik. En turné-
anpassad föreställning på muntert allvar för alla 

från 10 år och uppåt. Medverkar gör Pascal Crépault 
Wibe och Åsa Gustafsson

Workshopen Maktens tjuvar – om härskartekniken 
i alla sina former – kan beställas i anslutning till 
föreställningen. Den är 45 minuter lång och kostar 
1 500 kr.

Foto: Teater Vårvind

https://youtu.be/1kS9XHJyNbo
https://youtu.be/JhEpev6XwQs
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Fattar du inte att 
jag saknar dig?
Teater Tropos. Det är lov och Sarah har ingenting att 
göra. Ingenting! 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 

10-12 år

Ålder: 10-12 år
Publikantal: Max 90 st
Föreställningens längd: ca 35 min 
Spelyta/lokal: 6 x 5,5 m, fri takhöjd 2,5 m 
(något flexibelt) Bygg-/rivtid: 120 min/60 min 
Teknik: El: 1 x 10 A 
Mörkläggning: Önskvärt
Spelperiod: 2022 
Pris: Pris 9 500 kr, 
följande föreställing samma dag/lokal 7 500 kr
Se videoklipp

Kontakt: Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 

Foto: Teater Tropos

om allt som hänt, 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 Flick-
an i sandlådan från 2007. Manuset är skrivet 
utifrån verkliga berättelser från barn som 
kommit som flyktingar till Sverige. I pjäsen 
finns en varm ton och Sarahs berättelse slutar 
i förändring och hoppfullhet. Medverkar gör 
Lina och Conny Petersén.

10-12 år

Ålder: 10-12 år
Publikantal: 50 st
Föreställningens längd: 60 min.
Spelyta/lokal: Minst 4 x 5 m. takhöjd 2,4 m
Bygg-/rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 2
Teknik: El: 2 x 10 A
Mörkläggning: Önskvärt, inget direkt dagsljus i lokalen
Spelperiod: 2022 
Pris: 11 000 kr, följande föreställning samma dag/plats 
9 000 kr + 25% moms, resa, logi 
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 

Tankesmedjan U.R.K 
– undergång, ruin, katastrof
4:e teatern. I en mörk och undanskymd del av verk-
ligheten arbetar Tankesmedjan U.R.K. – undergång, 
ruin, katastrof - med att förpesta världen. Här arbetar 
Hin Håleqvist – en hundratrettiosexårig professor i 
tankeimplantering. Han är hjärnan bakom allt från 
världskrig, galna kosjukan och global uppvärmning till 
Titanic-katastrofen, allmän skolplikt och att godis bara 

får ätas på lördagar. Men när professorn misslyckas 
med att uppfylla sin ondskekvot för året är katastro-
fen ett faktum. Något måste göras och det är nu! 
Plötsligt dyker en nyanställd upp. En konkurrent. En 
ung, begåvad människa med en enorm ondskepo-
tential. Utan minsta respekt för professorn eller U.R.K. 
börjar hon ifrågasätta precis allt. Kränkt och motvillig
tvingas professorn in i en kamp om vem som ska bära 
titeln Ondast i Världen. Han måste nu bevisa sin över-
lägsna uselhet för att få behålla sitt jobb…

Collage: Anne Hellandsjö

https://youtu.be/0SIjKpcl-oU
https://youtu.be/90jdKAEBSV0


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 m, aula eller gymnastiksal
Bygg-/rivtid: 180 min/90 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Vt 2022 
Subventionerat pris: 2 900 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
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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 2022  
Subventionerat pris: 4 000kr + 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

https://youtu.be/RS97NBs2lcw
https://youtu.be/bmD5JUm3m5Y
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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: 2022 
Pris: 16 000 kr + 25% moms.
Två föreställningar samma dag/plats 23 000 kr + 25% 
moms
Se videoklipp 

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

Från 
13 år

Amanda Billberg. 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 katterna, 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 sannin-
gar sammanvävda. 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: 2022
Pris: 12 400 kr + 25% moms , 18 000 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

Mario Perez Amigo. 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 dansare 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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Teater De Vill. Vi möter tonåringar på kollisionskurs med varandra, sig själva och vuxenvärlden. Där något så 
obetydligt som en utebliven lajk på sociala medier leder till tjafs som eskalerar och slutar i totalt kaos. 
Varför blir Lydia kär i världens svartsjukaste kille? Är Jakob homo bara för att han tycker om att kyssa killar 
på fester? Hur kommer det sig att Max är konstant ledsen och alltid har hål i strumporna? Vem ska betala för 
milkshaken? Vad hände egentligen den där dagen och hur kunde det gå så långt? 
Föreställningen innehåller dans, sång och musik och är baserad på verkliga konflikter hämtade från hög-
stadieelevers egna berättelser. Rädsla, avundsjuka, otrohet, vänskap, meningsskiljaktigheter, lojaliteter och 
ryktesspridning visas upp inför öppen ridå. Det är stora känslouttryck men också ömsint, lekfullt och dråpligt.

Krock
13-15 år

Ålder: 13-15 år
Publikantal: 100 st
Föreställningens längd: 60 min 
Spelyta/lokal: 6 x 6 m, fri takhöjd 3 m
Bygg-/rivtid: 150 min/60 min
Bärhjälp: 1 
Teknik: El: 16 A handske alt 32 A
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: Vecka 11 och 38 2022 
Pris: 12 000 kr, följande föreställning samma dag/lokal 
11 000 kr + resa, logi, trakt
Se videoklipp  

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 

Foto: José Figureoa

Awesomnia 

Ålder: 13-18 år
Publikantal: Lokalens maxgräns
Föreställningens längd: Ca 35-40 min
Spelyta/lokal: 5 x 4 m, aula, samlingslokal eller 
liknande, fri takhöjd 2.5 m
Bygg-/rivtid: 50 min/30 min
Teknik: El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Spelperiod: Från vecka 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
- 2022
Subventionerat pris: 4 200 kr + 25% moms 
Offentlig föreställning: Enligt överenskommelse
Se videoklipp

Kontakt: 
Magnus Båge - Producent Barn och Unga
VÄSTMANLANDSMUSIKEN
E-post: magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se13-18 år

Awesomnia är ett fyrverkeri av musiker med lång 
erfarenhet i Hip-Hop genren bestående av Beatur från 
Island, Nick Hatch från Australien och frontvokalisten 
Maria Lotus med rötter från både Norge och Nigeria. 
Texterna och temana är en viktig del av förmedlingen 
när de uppträder. Deras motto är: Ska du få till något 
måste du tro på dig själv och inte låta rädslan ta över!  
Denna trio serverar slagkraftiga poänger om livets 

upp och nedgångar och med en stor portion humor. 
Medlemmarna har bakgrund från flera olika musik-
genrer som tydligt kommer fram i deras produktion. 
Awesomnia har spelat för över 20.000 elever i Norge 
och har på var sin front spelat i både Paris, Zimbabwe, 
Indien, Senegal, Italien och USA. Och nu kommer de 
tillbaka till Sverige för att ta med dig på en musikalisk 
resa som du sent ska glömma!

Foto: Ole Kristiansen

https://youtu.be/tV6yPxW8Foo
https://youtu.be/Q9U04nzX1u8
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Ålder: Åk 7-9, gymnasiet
Publikantal: 90 st
Föreställningens längd: 60 min.
Spelyta/lokal: 9 x 10 m, takhöjd 7 m
Bärhjälp: Ja
Teknik: Tillgång till eluttag
Mörkläggning: Ja
Spelperiod: 2022
Pris: 26 000 kr + 25% moms, 40 000 kr + 25% moms 
för två fst samma dag och plats 
Se videoklipp

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

13-18 år

Moln 
Kompani Giraff. Moln är en musikaliskt präglad cirkusföreställning med utgångspunkt från Karin Boyes 
diktverk. Ramberättelsen kretsar kring samtliga individer som är utlämnade åt varandra i ett slags vakuum 
mellan barndom och tonår. Det är  dystopiskt men livsbejakande och rör sig mellan det vardagliga och det 
storslagna. Föreställningen är ett drömspel som med lätt och poetisk hand kastar sig mellan de bråddjup 
av existentiell svärta och de ljusa och lätta moln som bor i oss alla, speciellt i brytpunkten mellan bar och 
vuxen. Manuset av Stina Oscarsson är ett formexperiment där extrakt ur Karin Boyes dikter sammanfogas 
till ett sömlöst universum. Dessa texter har tonsatts av Jonathan och David Lindvall. I ensemblen medverkar 
fyra cirkusartister som med dansakrobatik, parakrobatik och objektmanipulation förkroppsligar Karin Boyes 
drömska diktvärld.
  

Fångad i ett nätverk

Ålder: 13-15 år, gymnasiet
Publikantal: 60 st
Föreställningens längd: 35 min + eftersamtal på 45 
minuter. Max 30 personer i varje samtalsgrupp
Spelyta/lokal: Klassrum, samlingsrum, 4 x 4 m, fri 
takhöjd 2,5 m
Bygg-/rivtid: 60 min/30 min
Teknik: El: 2 x 10 A, takhängd projektor och duk/
whiteboard. 4 stolar+1 bord, två samtalsrum
Mörkläggning: Önskvärt, inget direkt dagsljus i lokalen
Spelperiod: 2022  
Pris: 8 000 kr, följande föreställning samma dag/plats 
6 500 kr + resa, logi, trakt  
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se 

13-19 år

Teater Unga Roma. Det handlar om Moa som lagt ut gulliga bilder på sig själv på nätet vilket leder till att 
hon trasslas in så pass att den virtuella världen blir mer hotfull än den reella verkligheten. Och det handlar 
om Benjamin som mest lägger ut bilder för skojs skull. Detta är en klassrumsföreställning om ungas utsatthet 
på nätet.  Den belyser unga flickors, men även pojkars, utsatthet i att ständigt synas och passa in i mediala 
bilder och vad det gör med deras självbild, integritet och välbefinnande. Pjäsen är baserad på aktuell forskn-
ing och Caroline Engvalls reportagebok Virtuell våldtäkt. Föreställningen är 35 minuter och efter en kort paus 
följer ett eftersamtal som är inkluderat i priset.

Foto: Johan Aredal

https://youtu.be/t0FtMg-IV1w
https://youtu.be/kpNUAuuPBIE
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Foto: Peter Lloyd

7-10 år

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

Arrangörer:

Boka senast 22 oktober 2021

Boka Musik- 
och Dans-

föreställningar
(Klicka här)

Boka Teater-
föreställningar

(Klicka här)

Jag ser dig          
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

Ålder: 14-15 år 
Publikantal: 60 st
Föreställningens längd: ca 60 min
Spelyta/lokal: 4 x 3 m, större klassrum,  aula, 
gymnastiksal 
Spelperiod: 21/4-19/5 2022
Pris: 2 600 kr + 25% moms  
Se videoklipp

Kontakt: 
Maria Gage -Teaterkonsulent
VÄSTMANLANDS TEATER
E-post: maria.gage@vastmanlandsteater.se

https://vastmanlandsmusiken.se/vastmanlandsmusiken/utbud/
https://forms.gle/qpwizzgTdee5cgRT9
https://youtu.be/-PByh0fJ3yA

