
Hej!	  	  

Vi	  kommer	  på	  turné	  till	  ert	  daghem/er	  förskola/skola	  med	  föreställningen	  “DEN	  
FULA	  ANKUNGEN”	  Nedan	  följer	  lite	  praktisk	  information	  som	  underlättar	  besöket.	  
Vänligen	  läs	  igenom	  brevet	  och	  besvara	  frågorna	  per	  mejl	  till	  
teater.kojan@gmail.com	  	  

• Vi	  behöver	  ett	  större	  spelutrymme	  med	  tom	  golvyta,	  ca	  5	  (bredd)	  x	  5	  (djup)	  	  

• Vi	  använder	  en	  del	  teknik	  i	  föreställningen	  (ljud,	  ljus).	  Vi	  har	  vid	  behöv	  med	  oss	  
allt	  nödvändigt.	  Informera	  oss	  i	  god	  tid	  ifall	  huset	  har	  egen	  	  teknik	  och	  
tekniker	  till	  förfogande.	  Vi	  	  behöver	  el-‐uttag	  	  vid	  spelplatsen.	  

• Om	  möjligt	  skall	  rummet	  mörkläggas-‐	  förbered	  gärna	  detta	  innan!	  	  	  

• Meddela	  antalet	  deltagare	  (barn	  och	  vuxna)	  till	  oss	  på	  förhand.	  Stolar,	  bänkar	  
och	  sittdynor	  kan	  användas	  och	  bör	  placeras	  ut	  innan	  vi	  anländer.	  	  	  
Ifall	  förhandsbokningar	  inte	  krävs,	  räcker	  en	  uppskattning	  av	  publikantal.	  
Max	  publikantal	  150	  (+	  vuxna)	  

• Vi	  anländer	  till	  spelplatsen	  minst	  1,5	  h	  på	  förhand	  för	  att	  förbereda	  
	  föreställningen.	  Vi	  packar	  ihop	  oss	  efter	  föreställningen	  på	  ca	  30	  min.	  	  Ifall	  vi	  
spelar	  flera	  föreställningar	  under	  samma	  dag	  önskar	  vi	  ha	  en	  	  minst	  30	  paus	  
mellan	  slutet	  av	  första	  och	  början	  till	  påföljande	  föreställning.	  

• Föreställnings	  längd	  är	  40	  min.	  En	  av	  skådespelarna	  släpper	  in	  publiken	  2	  
minuter	  innan.	  Föreställningen	  börjar	  	  när	  publiken	  kommer	  in.	  

• Ett	  pedagogiskt	  material	  kopplat	  till	  föreställningen,	  förhandsuppgifter	  samt	  
reflektionsuppgifter	  finns	  att	  ladda	  på	  vår	  hemsida	  (från	  och	  med	  vecka	  7)	  

 Meddela	  era	  faktureringsuppgifter,	  er	  besöksadress	  och	  telefonnumret	  till	  
teater.kojan@gmail.com	  	  	  

	  
Om	  ni	  har	  ytterligare	  frågor,	  tag	  gärna	  kontakt.	  	  

Tack	  för	  samarbete!	  	  
040-‐7463085	  Ida	  Törnroos,	  	  
050-‐3045969	  Kaisa	  Lallukka	  	  	  

	  
	  


