
Lördag 10 november 14.00 

Solägget 
Med Teater Pelikanen. 
För barn 3-7 år. 30 minuter.
Den lilla älvan hittar något stort, 
gult och runt i skogen, vad är det 
för märkligt hon upptäckt? En 
dansworkshop efter en saga av 
Elsa Beskow.

Söndag 2 september 14.00 

Tappa tand! **
Med MoliérEnsemblen.

För barn 4-8 år. 30 minuter. 
En rolig och underfundig före-

ställning om ”när tanden är väck
& gluggen sitter som en smäck!”

En skrattfest för alla åldrar där
igenkänningsfaktorn är hög. 

Söndag 9 september 14.00 

Räven i den
kolsvarta natten **

Med Teater Pero.
För barn från 2,5 år. 30 minuter. 

När natten är kolsvart och alla de 
små djuren är rädda för räven

öppnar kaninen sin dörr och låter 
dem komma in. En underbar

historia om att ta om hand. 

Lördag 29 september 14.00

Borta! 
Med Minna Krook. 

För barn från 2 år. 45 minuter. 
Saker trollas bort och kommer
fram. Tänk om man trollar bort
sin kompis av misstag, HJÄLP!

Om sorgen att sakna och
glädjen att hitta.

Söndag 7 oktober 14.00 

Clownen och
prinsessan **

Med Clown Raimondo/Teater Lila. 
För barn 3-6 år. 45 minuter.

Clownvarieté med dockteater,
trolleri, jonglering, musik och

dans men framförallt Clowneri.

Lördag 13 oktober 14.00 

Pontus plockar svamp 
Med Elgkraft AB. 
För barn från 2 år. 30 minuter.
En glad och lärorik föreställning
med sång, musik och buktaleri. Alla 
barn får även varsin bok om Pontus.

Söndag 18 november 14.00 

Hugo – elak, blod-
törstig och jättefarlig?**
Med Boulevardteatern.
För barn från 4 år. 40 minuter.
Den nyanlända krokodilen Hugo 
möter misstänksamhet och rädsla 
bland djuren i skogen. Fantasi,
drama, spänning och humor i
musik, sång, mim och berättande. 

Söndag 25 november 14.00 

Allt som finns **
Med Teater Tre.
För barn 4-9 år. 40 minuter. 
En mimisk och akrobatisk, lekfull och 
allvarlig berättelse om syskonen Alle 
och Ella. Om olikheter, äventyr och 
frihetslängtan. Och lite om älgar.   

BARNTEATER
För hela familjen på Lilla scenen!
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Lördag 8 december 14.00 
Vad var det jag glömde? 
Med Teater Fenix.
För barn från 4 år. 30 minuter.
Historien om den alldeles oerhört 
glömska Elsa och Fröken Minne. 
Elsa glömmer allt, Minne glömmer 
ingenting. En föreställning om att 
komma ihåg och glömma bort.
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Vad var det jag glömde? 

Välkommen!

Biljetter: 50:-
Förköp i Stadsbibliotekets
reception från 13 augusti

till samtliga föreställningar! 


