
Kommissarie Gordon
Kommissarie Gordon är en livsnjutare med tydliga visioner om en bättre värld.

En spännande och visuell föreställning med filmade inslag och skön musik,
allt skapat live inför vår unga publik.

T E A T E R  P E R O  P R E S E N T E R A R  S T O L T

Ulf Nilsson och Teater Pero pläderar för en mänsklig 
rättvisa... Expressen 

efter en bok av Ulf Nilsson



Skapande förskola
Teater Peros föreställningar  
används ofta i lyckade Skapande 
förskolaprojekt.  
Vi erbjuder skräddarsydda work-
shops med skådespelare eller 
auktoriserade dramapedagoger 
för den som vill ha hjälp med ett 
efterarbete. Kontakta oss för mer 
information.

Lärarhandledning, med fokus på 
kreativt skapande, finns  att ladda 
ner på vår hemsida. 

Kommissarie Gordon är en rik-
tig livsnjutare, en erfaren, klok 
och noggrann padda som aldrig 
skulle drömma om att döma 
någon på förhand. 
Tillsammans med sin pigga och 
listiga assistent, musen Paddy, 
löser de skogens mysterier och i 
sina bästa stunder ägnar de sig åt 
de stora tankarna.

Gordon ser till allas behov och 
tycker att alla måste kunna trivas 
i skogen ...och han vill aldrig an-
vända sin pistol.
-Man får bara använda pistolen 
om man är klok och förståndig 
och är man klok och förståndig så 
använder man inte pistolen. Den 
är livsfarlig!

Som så ofta i våra pjäser handlar 
det om medmänsklighet.
En visuell föreställning i en minia-
tyrvärld med filmade inslag och 
skön musik – allt live framför vår 
unga publik.

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se

4 - 9 år

FAKTA
Regi: Peter Engkvist

På scen: Ulf Eriksson
Magnus Lundblad

Baura L. Magnúsdóttir
Musik: Ulf Eriksson

Turné: 2019-2021
Maxpublik: 60 pers.inkl.vuxna

alt. enl. myndigheternas direktiv
Pris: 10 000kr 

(8 000 kr 2:a fst samma dag
och samma lokal)

Reservation för prishöjning ht 2021

Maxpublik: 200 pers.inkl.vuxna
alt. enl. myndigheternas direktiv

Pris: 18 000kr 
(14 000 kr 2:a fst samma dag

och samma lokal)
Reservation för prishöjning ht 2021

Avgår: Ev. subv. i din region

Speltid:   50 min
Spelyta: min 6 x 6m, takhöjd min 3m

Mörkläggning: Ja, ett krav
Elkrav: 2 x 10 Amp, separata uttag

Bygg/rivtid: 3 tim/1,5 tim
Bärhjälp: 2 starka personer

Vid turné utanför 
Stockholm tillkommer:

Logi: 3 rökfria enkelrum
Traktamente: 380 kr/pers/natt

Resa: 70 kr/mil
25% moms tillkommer

Kontakt: Carina Nilsson
08-458 93 10 

carina@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.

Roliga tankenötter...
Spelstilen är avväpnande avslappnad...
Och barnpubliken får med sig några tankenötter 
att tugga på, om vikten av att dela med sig 
och det moraliska ansvaret för dem som inte har. SvD


