
TeaTer DaNS familj BarN UNGDOm 

fågelvägen 
till vintergatan
klassrumsteater för årskurs F-1

Hur kommer det sig att fåglar flyger fram
Varje gång jag säger ditt namn
Precis som jag, vill de väl vara nära dig
Det känns som att fåglar förstår
Hur det känns, hur jag mår
Tillsammans kan vi kanske komma nära dig

För det mesta låtsas vi att de inte finns – frågorna som är lite eller 
mycket för stora. De där frågorna som saknar enkla svar. Om alltings 
förgänglighet och att nästan allt är större än vad vi kan greppa. 
Om det finns något efter döden eller var universum egentligen tar 
slut. Funderingar som kan få den vuxne att känna sig liten men 
sjuåringen att inuti känna sig mycket större än så.

Under våren besöker Regionteater Väst de yngre barnens klassrum 
med denna teaterföreställning. Historien har sin utgångspunkt i ett 
svårt ämne, men berörs med lätthet och lust. Två skådespelare och 
en tekniker skapar nya rum i rummet med hjälp av ljud och ljus. 

Fågelvägen till Vintergatan är en finurlig föreställning om sorg, 
fantasi, drömmar, döden och livet. Ja… hela existensen.

 

RTV TEATER
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla

Tel 020-50 40 75

info@regionteatervast.se
www.regionteatervast.se

MANUS Fredrik Lundqvist i samarbete 

med ensemblen

REGI Fredrik Lundqvist

MÅLGRUPP År F-1 (6-7 år)

URPREMIÄR Februari 2015

NYPREMIÄR Januari 2016

SPELPERIOD Våren 2016

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD ca 40 min

ANTAL FST PER DAG 1-2 st

MAXPUBLIK 1-2 klasser, max 40 elever

LOKALKRAV Klassrum

EL 220 V

LJUS/LJUD Ingår, vi tar med eget

BYGGTID & RIVTID  1 tim / 1 tim

BYGG, RIV & BÄRHJÄLP 1 person med lokalkännedom

MEDVERKANDE 

Ellen Lion Siöö & Hanna Holmqvist

TEKNIKER Fredrik Peterson

KOSTNAD 3000 kr + 25% moms på faktura per fst 
inom Västra Götaland. 4500 kr för 2 föreställningar 
samma dag, samma lokal. I priset ingår allt (hotell, 
traktamente och resa). RTV bokar hotell.

ÖVRIGT Vi har marknadsföringsmaterial och 
samtalshandledning till föreställningen. 

För särskilda önskemål, kontakta oss.  

INFORMATION & BOKNING
Julia Boström, 0725-30 91 97
julia.bostrom@regionteatervast.se 

foto lina ikse


