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Ludde

den krokiga vägen rakt fram
I det här projektet inspireras vi av karaktären Ludde som provar, hamnar
snett och tillslut hamnar alldeles rätt. Tillsammans med våra skådespelare
alt. med auktoriserade dramapedagoger utforskar eleverna rörelse, kropp
och ljud.

I föreställningen Ludde använder vi oss av mim,
rörelse, musik och berättande för att föra fram
historien. Vi får även träffa en hel del olika djur
på scenen.
I den efterföljande workshopen får barnen
arbeta med våra auktoriserade dramapedagoger
alt. med våra skådespelare och själva prova på
att utforska sitt berättande med kroppen och
med ljud. Och i sann Ludde-anda är allt tillåtet
och blir det fel kanske det vara blir blir bättre och
därmed ännu mera rätt!

Tidigare sagt om Teater Peros liknande projekt:
Många glada och nyfikna elever som på sin fritid
har frågat efter om vi kan göra berättelser, det
var många som fortsatte på fritids//...//Så det
öppnade upp deras ögon på att berätta sagor/
berättelse kan göras på många olika sätt!
Lärare på Bromstenskolan

Det var länge sen jag såg en så bra pjäs som vi
kan koppla till skolans värdegrundsarbete!
Lärare i på Lilla Albyskolan

Workshopen syftar till att utveckla barnens fantasi
och reflekterande samt att låta dem utforska sitt
eget kroppsliga berättande. Teater Pero har lång
erfarenhet av att arbeta med Skapande skola och
våra projekt är alltid mycket uppskattade.

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 Stad, Stad och Region.

info@pero.se
08-458 92 10
www.pero.se

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp: 			
F-klass - åk 3
Turné: 				2022-2023
Antal tillfällen: 		
2 (Föreställning 30 min + Workshop 45 min)
Kontakt: 			
Karin Westholm
				karin@pero.se
				tel. 08-458 94 10
Maxantal föreställning:
60 pers. alt. enl. myndigheternas rek.
Maxantal workshop: 		
1 klass/workshop delvis indelad i halvklass
Föreställningens behov:
Spelyta: 4 X 4 meter, takhöjd 3 meter		
				(OBS! Under pandemin håller vi avstånd)
				Mörkäggning av lokal krävs
				
El 2 X 10 Amp.
				
Byggtid 2 timmar
				
Rivtid 1 timma				
Workshopens behov:		
				

klassrum eller grupprum ev. tillgång till 		
ytterlikare ett rum

Priser Föreställning:		
				
				
				

11 000 kr
8 000 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 (2022)
				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

