
Tillsammans med några av landets skickligaste 
mimare och teatermusiker, alternativt med våra 
auktoriserade dramapedagoger, får eleverna kasta 
sig ut i sitt eget gestaltande efter att först ha sett vår 
succéföreställning Astons stenar.

Teater Pero har tagit föreställningen Astons stenar 
flera varv runt jorden. Historien om den lilla hunden 
som svämmar över av kärlek för alla frusna stenar har 
nu spelats för barn i nästan alla världsdelar. Vart vi 
än kommer i världen är igenkänningen lika stor. Barn 
samlar. Barn pysslar om. Kärleken till tingen flödar. 

Våra skådespelare i en workshop där de genom 
teaterövningar och diskussioner får utforska sin egen 
plats samt få tillgång till sina egna estetiska uttryck.

Teater Pero har lång erfarenhet av att arbeta med 
Skapande skola-projekt som alltid är mycket uppskattade.

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se

Efter att ha turnerat över halva världen är föreställningen tillbaka i Sverige! 
Ett projekt där eleverna får utforska sina egna kroppsliga uttryck 
och sin egen förmåga att besjäla och vårda tingen omkring sig.
Grattis - här har ni ett projekt i världsklass!!

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stat, Stad och Region..

4 - 7 år

...utsökt och hjärtevärmande... /.../

...en Peroföreställning av bästa märke: lekfull, 
musikalisk, fysiskt berättande med mycket humor.  
SvD

...framförs av tre sceniska genier.
DN

Beautifully told, charming panto- mimic characters, 
great music - funky music!
A joy of a piece of theatre, really!
Arts Centre Melbourne

Teater Pero’s play is small but perfectly formed. In 
fact, Aston’s Stones  is as close to perfect as theatre 
gets.  
Children’s Theatre Reviews



               Postadress: Box 706 120 02 Årsta

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp:    4 - 7 år
Turné:     2023-2024
Antal tillfällen:   2 (Föreställning 45 min + Workshop 40 min)
Kontakt:    Karin Westholm
    karin@pero.se
    tel. 458 94 10
Maxantal föreställning: 80 pers. alt. enl. myndigheternas rek. 
    (OBS! Kan även spelas för en större publik till    
     ett annat pris. Fråga oss om mer info.)
Maxantal workshop:   1 klass/workshop 
    
Föreställningens behov: Golvyta 5 X 5 meter 
    Takhöjd 3 meter
    Mörkäggning av lokal krävs
    El 2 X 10 Amp.
    Byggtid 2,5 timma
    Rivtid 1 timma
    Bärhjälp krävs

Workshopens behov:  Tillgång till två lokaler på skolan, klassrum   
    eller grupprum

Priser Föreställning:  13 000 kr
    10 000 kr för 2:a fst samma dag och lokal
    kostnad för resa 80 kr/mil
    Avgår ev. subvention i din region

Priser Workshop:  6 000 kr
    5 500 kr för 2:a ws samma dag och skola
    kostnad för resa 80 kr/mil alt. tåg/buss

Vid turné utanför Sthlm
tillkommer:   Traktamente 445 kr/person/natt (2023)
    Logi: hotellstandard, enkelrum
    Föreställning spelas av 3 pers.
    Worskhops genomförs av 2 alt. 3 pers.

  Moms 25% tillkommer på alla kostnader
  Med reservation för prishöjning 24/25


