
Vi är på ett tak. Fårgudarna bräker, springer runt i flock, är nyfikna. De spanar och lyssnar. Det 
strilar upp röster och tankar från barnen nedanför. Där finns lek och kompisar och en ny dag 
som just börjat. Där finns besvärliga fel-känslor, ensamheter och längtan efter att höra till. 
Ja, lite som det brukar vara här i världen.

Där är den som har knas hemma. Där är den som längtar så efter att få rida att det blir som 
sant. Där är den som det alltid blir kaos och fel för, fast han bara vill säga hej. 
Och där är fårgudarna som ser dem.

Fårgudarna är får och gud i ett. Deras superkraft är empati och de är ganska så lika oss 
människor.

Fårgudar är en dansteaterföreställning skapad av teamet bakom Signalisterna och har tagits 
fram i samarbete med Regionteater Väst Dans.

FÅRGUDAR

och med stöd av Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Kultur och Sensus.
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–dansteater för alla som nån gång känt sig fel

KONCEPT 

REGI

MEDVERKANDE

MÅLGRUPP

LÄNGD
  

KOSTNAD

BOKNING

EXTRA

Anne Jonsson, Kristina Ros & Råger 
Johansson

Anne Jonsson i samarbete med 
ensemblen

Åsa BodinKarlsson, André Gatu 
och Helena Lundqvist / Rasmus 
Skaremark-Solberg (alternerande)

6-10 år (F-klass - åk 4)

ca 35 minuter

1:a st per dag 12 700:-
2:a fst samma dag och plats: 8500:-
+ Transport (60 kr/mil + 
klimatkompensation) samt ev logi 
och traktamente. 

samuel@masthuggsteatern.se

Föreställningen Fårgudar går även 
att boka med en tillhörande 15 
minuters workshop. 

Föreställningen är skapad i sam-
arbete med RTV Dans men ägs av 
Masthuggsteatern. Den uppfyller 
kriterierna för inkludering i Kultur-
katalogen Väst, men kan som van-
ligt inte godkännas innan premiär. 

ANTAL FST/DAG

MAXPUBLIK
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LJUS/LJUD

BYGG-/RIVTID
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60 barn

3

8 x 9 meter

2,60 meter

2 separata 10A-uttag

Ja, nödvändigt

Vi tar med eget

2 timmar/1 timme

1 vuxen

i samarbete med


