
Big Wind tar sig an William Shakespeare’s Stormen och förvandlar den 
med hjälp av dans, sång och poesi till Vind - blås mig! En föreställning där 
barnen både deltar och ser på. En musiker och tre dansare leder oss till 
Calibans ö, Mirandas skog och Prosperos magiska kula.  -  Kärlek, magi, 
naturkrafter! 

Hur går det till? 
Publiken sitter tillsammans med oss i en stor cirkel. Alla bjuds in att ibland 
följa med i rörelser, sånger och dramatiska moment. Om du behöver gå 
ifrån cirkeln en stund så går det bra.

Förbered er på föreställningen
Inför föreställningen får du ett förberedelsematerial med fotografier 
på scenografin och oss som kommer träffa er. Vi förklarar också vad 
som kommer hända under föreställningen. På vår hemsida finns allt 
förberedelsematerial.

Workshop Vindlande lekar
Som ett komplement till föreställningen har vi tagit fram en workshop med 
dans- och teaterlekar som utspelar sig i Shakespeares värld. Mer info finns 
på separat utbudsblad. 

 

Medverkande
Bronja Novak Lindblad, 
Johanna Ehn/ Kristin Rode, 
Katarina Eriksson och 
Magnus Marcinkowski Pettersson 

Regi/koreografi: Stina Hedberg
Kostym/scenograf: Malin Wallin
Musikansvarig: Magnus Marcinkowski 
Pettersson 
Manusbearbetning: S Hedberg,
O Karlberg 
Ljus/teknik: Ola Karlberg

Premiär 4 februari 2022

Boka här:

Priser
1 föreställning: 
23 000 kr     
2 föreställningar samma dag och plats: 
35 500 kr

Resa, och ev traktamente och boende 
tillkommer

telefon 031-82 77 28
mail nus@bigwind.se

EN INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING FÖR BARN OCH UNGA MED 
INTELLEKTUELLA FUNKTIONSVARIATIONER I ANPASSAD GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 

Från 7 år

Vind - blås mig!

Vid frågor om pris, paketerbjudanden 
eller en stilla undran - hör av dig till 
vår producent Matilda!

Denna föreställning är en del av Big Winds projekt ”Dansande hjärtan” - scenkonst för alla!

Fakta
Målgrupp: 7-18 år, för barn 
och unga som har intellektuella 
funktionsvariationer och 
går på anpassad grund- och 
gymnasieskola, samt familjer. 

Barn inom autismspektrat som 
inte ingår i särskolans läroplaner är 
också välkomna!

Förest. längd: ca 55 - 60 min
Medverkande: 4 personer
Max publik: 10 barn + 10 vuxna
Vi behöver ett rum som är 8 x 10 m
Takhöjd: 2,7 m
Mörkläggning:  Ja
Ström: 230 V, 10 A
Bygg/Rivtid: 120 min/60 min
Bärhjälp: 1-2 personer


