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i pegasus 
trädgård 
i hög 

pjäser från 
sex länder 

för Barn 
oCh Vuxna

alla 
helger
i juli 2015

internationell doCkteaterfestiVal

staffan Björklunds teater

tack vare stöd från kulturrådet, kultur skåne 
och kävlinge kommun kan vi erbjuda en hel 
festivaldag, kl 13-17, till det familjevänliga 
priset 50 kr/person! 
i biljettpriset ingår allt: entré till såväl 
föreställningar som workshops, musik och 
trädgårdsvisningar samt workshopmaterial, 
programhäfte och parkering! 
Barn 0-2 år gratis.

alla helger i juli 2015. 
Man bokar en festivaldag, kl 13 - 17, och får 
vara med om allt!
se föreställningar med dockteatergrupper 
från sex länder. 
Moderna experimentella och traditionellt 
klassiska pjäser, alla för familjer! 
träffa dockkonstnärerna, prata med dem, 
prova deras dockor.

tillverka dina egna dockor, ta med dem 
hem och spela vidare!
Var med i roliga familjeworkshops med 
ekologi- och Barnkonventionstema.
hör dockvärldsmusik, träffa musikerna 
och prova deras instrument.
Vuxna kan prova sin dockteaterlust i en 
Masterclass om skuggteater eller i en 
dockteaterterapiworkshop!

VälkoMMen till årets stora 
doCkteaterhändelse! 

en internationell doCkteater-
festiVal för Barn oCh Vuxna
i teaterträdgården pegasus 
trädgård i hög i skåne

se dagsprogrammen, läs om föreställ-
ningarna, grupperna, musiken, 
workshopparna på 

www.pegasusinternational.se

BiljettBokning från tisdag 7 april:

www.kulturCentralen.nu 
eller staffan@sbteater.se 
eller 046-706325  
VälkoMna!
staffan Björklunds teater
www.dockteater.se

http://www.pegasusinternational.se/language/sv/
http://www.sbteater.se/
http://www.pegasusinternational.se/language/sv/
http://www.kulturcentralen.nu/kalendarium/barn
http://www.sbteater.se/
http://www.sbteater.se/


4 & 5 
juli

Behind the aCtors
indonesien

den unge 
pandawa

18 & 19 
juli

the raMBling puppets CoMpany
spanien

Canelo show

4 & 5 
juli

Banditsagor
sVerige

BooM!

25 & 26 
juli

your BlaCk eyes
grekland

lustigkurren, draken 
oCh kungen

18 & 19 
juli

teatro saCo de huesos
spanien

gildo, den narkoleptiske 
artisten

11 & 12 
juli

Borderline puppets
turkiet

iBis oCh BloMMan

11 & 12 
juli

CengiZ öZek theatre
turkiet

skräpMonstret

18 & 19
juli

Mini teater
sloVenien

snöVit

25 & 26 
juli

staffan Björklunds teater
sVerige

tre på ett strå

Maria eriksson
sVerige

4 & 5 
11 & 12  

juli

18 & 19 
25 & 26 

juli

faMiljeföreställningar
all info på www.pegasusinternational.se

Han är gatans största sensation! Canelo, den otroliga 
sjungande hunden!”

Modern Javanesisk dockteater med kerong-
kongmusik. Om en vis man och en ung prins.

Om fiskaren som plötsligt förbjuds att fiska i sjön där 
han alltid fångat sin mat för dagen.

Marias otroliga historier om Trollhjärnor och 
Marulvar! Naturperformance!

En dag hade kungen blivit så trött på allt som 
draken ställde till med att han sa till  hela 
kungliga armén att hitta på ett sätt att ta kål 
på den.

Gildo är en showman, han hittar alltid en plats 
där han kan uttrycka sin konst, han vill vara med 
andra!

Ibis vill behålla sin fina blomma, men statsmin-
istern vill bygga et stooort hus där blomman 
står och tjäna mååånga pengar!

En humoristisk och vacker föreställning med 
Karagöz, den komiske Skuggteaterhjälten!

De klassiska sagohjältarna agerar här i ett modernt 
samhälle. Alla dvägarna är med!

Hör om blommor och bin i Teaterträdgårdens 
örtagård, gör en ekologisk biholk!

Här får någon långa öron, andra längre näsor! Här 
får knölar ris och knoppar ros!

saras Biteater

sara nelson
sVerige

ryMdlingar 
i raBatten

http://www.pegasusinternational.se/language/sv/

