
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 

En varm och pyttelite otäck saga  om att få komma in i värmen. 

I den kolsvarta natten söker alla små djur skydd för mörkret och kylan. Den 
ena efter den andra knackar på hos den snälla kaninen som släpper in alla 
små kompisar i sin lilla håla. För det är inte bara mörkt och kallt, det är också 
lite farligt där ute...

Gruppterapi för små rädda kaniner  Expressen



2½ - 6 år

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. 

Alla små djur i skogen är rädda 
för räven för den är ju  både listig 
och farlig. Kaninen skyndar sig 
hem i mörkret och är snabb att 
låsa dörren om sig. Inte långt 
därefter knackar det och där 
kommer ankan, sen musen och 
allra sist lammet som alla skakar 
av rädsla. De har både sett och 
hört räven alldeles bakom sig i 
skogen! 
Kaninen är snäll och öppnar dör-
ren, den tar hand om alla sina 
kompisar och tillslut är det all-
deles fullt i kaninens stora säng. 

Detta är en alldeles underbar 
historia om att ta hand om varan-
dra. 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, om 
behovet av att ta hand om var-
andra och om förutfattade me-
ningar.

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.

FAKTA
Regi: Peter Engkvist

På scen: Lise Edman
Ola Johansson

Musik:  Ola Johansson
Efter en bok av Alison Green 

och Deborah Allwright 

Turné: 2019-2021
Målgrupp: 2½ år - 6 år

Maxpublik: 60 pers inkl vuxna
alt. enl. myndigheternas direktiv

Speltid: ca 30 min
Spelyta: 4 x 4 meter, 3 m takhöjd

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

Bygg/rivtid: 2,5 tim/1,5 tim
Bärhjälp : Gärna!

Ord. pris på turné: 9.000 kr
Avgår: ev. subvention i din region

Vid turné tillkommer:
Resa: 70 kr/mil

Logi: två rökfria enkelrum
Traktamente: 380 kr/person/dygn

25% moms tillkommer
Reservation för prishöjning ht 2021

Producent:
Carina Nilsson,

carina@pero.se
08-458 93 10

                         Gruppterapi för små rädda kaniner… 
…både mimisk och musikalisk… Expressen

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


