
Tillsammans med ensemblen alt. med våra auk-
toriserade dramapedagoger får barnen kasta sig 
ut i sitt eget gestaltande efter att först ha sett 
föreställningen Räven i den kolsvarta natten.

I den kolsvarta natten söker alla små djur skydd 
för mörkret och farorna. Den ena efter den andra 
knackar på hos den snälla kaninen som släpper in 
alla i sin lilla håla.
Detta är en alldeles underbar historia om att ta hand 
om varandra. Om att inte låta rädslan låsa någon ute. 
Om att våga öppna sin dörr för någon man inte änner.

Föreställningen väcker många frågor och uppmuntrar 
till samtal om rädsla och utanförskap samt inspirerar 
till eget berättande med enkla hjälpmedel.

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

Gruppterapi för små rädda kaniner  
Expressen

Jag har jobbat här i 12 år och inget slår det här!
Pedagog på förskola i Danderyd

Undertonen i denna varmhjärtade saga 
andas solidaritet och modet att i rätt stund 
våga öppna sitt hjärta. 
SvD

Ett svängigt projekt om solidaritet och kreativitet.
Barnen får prova på egna estetiska uttryck i såväl rörelse som musik
inspirerade av föreställningen Räven i den kolsvarta natten.

4 - 8 år2½ - 6 år

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se

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 Stockholms kulturförvaltning, Region Stockholm och Statens kulturråd.



PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp:    2,5 - 6 år
Turné:     2021-2022
Antal tillfällen:   2 (Föreställning 30 min + Workshop 40 min)
Kontakt:    Karin Westholm
    karin@pero.se
    tel. 458 94 10

Maxantal föreställning: 60 pers. alt. enl. myndigheternas rek. 
Maxantal workshop:   ca 20 barn delvis indelade i halvgrupp  
  
Föreställningens behov: Golvyta 4 X 4 meter 
    Takhöjd 3 meter
    Mörkäggning av lokal krävs
    El 2 X 10 Amp.
    Byggtid 2,5 timma
    Rivtid 1 timma
    Bärhjälp uppskattas

Workshopens behov:  Tillgång till 1 - 2 rum på förskolan

Priser Föreställning:  9 000 kr
    7 000 kr för 2:a fst samma dag och lokal
    kostnad för resa 70 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 70 kr/mil alt. tåg/buss

Vid turné utanför Sthlm
tillkommer:   Traktamente 380 kr/person/natt
    Logi: hotellstandard, enkelrum
    Föreställning spelas av 2 pers.
    Worskhops genomförs av 2 pers.

  Moms 25% tillkommer på alla kostnader

               Postadress: Box 706 120 02 Årsta


