
Familjelördagar - scenkonst för hela familjen i Dieselverkstaden.
Hösten 2014
Nacka kulturcentrum presenterar scenkonst för hela familjen i Dieselverkstaden. 
Alltid kl. 15.00, fem lördagar i höst. Biljettpris: 100 kr (Undantag 4/10 då barnbiljett kostar 40kr)

Mer information och bokning på dieselverkstaden.se eller ticnet.se

4 OKTOBER
CARO & EL CLUB  kl 15.00 Lilla scen
En familjekonsert på spanska och svenska. Men Caroline “Caro” Schröder och gitarristen Julian Vigil med rötter från Rio de la
Plata. Ett samarbete mellan Nacka kulturcentrum och Selam. För barn från 3 år. OBS! Biljettpris barn 40kr, vuxna 100 kr

11 OKTOBER
LÖVKOJA – dans för de små av Ingrid Olterman kl 15.00 Lilla scen Vi bygger en koja, en lövkoja. Tillsammans upplever vi glädjen i att
dela något fint med en vän. Att få vara med och skratta men också finna sig i att ibland känns det stickigt. Att se världen genom ett
lövverk. För barn 2-6 år.

25 OKTOBER
NÄR STUGAN ÄR TRÅNG SOM EN SKOKARTONG
kl 15.00 Lilla scen
En musikalisk och underfundig föreställning i samarbete med Länsmusiken i Stockholm. Med massor av sång, rörelse, kalabalik
och musik på fiol, dragspel, gitarr och slagverk framförs här den skojiga berättelsen om gubben som tyckte att stugan var för trång.
För barn 2-7 år.

8 NOVEMBER
DR DUMA OCH RAKEL – Kung och Drottning Produktion. kl 15.00 Lilla scen
Dr Duma och Rakel är bästa vänner, men Duma glider iväg in i dagdrömmarnas värld och glömmer vännen Rakel hemma. Rakel
bestämmer sig för att ändra på det och ta sig in i Dr Dumas fantasi… För barn 3-9 år.

22 NOVEMBER
SAGAN SOM RYMDE – Pygméteatern kl 15.00 Lilla scen
Väldigt fritt efter sagan om de tre Bockarna Bruse… Vad var det som hände den där dagen då de tre bockarna Bruse gick över den
där bron? Men är det hela sanningen? Plötsligt börjar trollet berätta, nu får vi höra hans historia. För barn 3-9 år.

För mer information ring: 
Agneta Hansson, 
kommunikationsansvarig Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden
Tfn: 08-718 90 82, 070-431 90 82
agneta.hansson@nacka.se 

Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden Marcusplatsen 17 131 34 Nacka  
www.dieselverkstaden.se
kultur i skolan: www.nackakulturcentrum.se 


