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7 SEPTEMBER

"Himmel och Pannkaka"

Ett nytt verksamhetskoncept för föreningar som vil l
ordna evenemang.

Pjäsen "Himmel och Pannkaka" är en rol ig och
lärorik barnpjäs som NSU producerat. Den kan
bokas av er förening för en l iten kostnad.

NSU erbjuder ett nytt verksamhetskoncept för medlemsföreningarna

Idén med konceptet är att föreningarna kan

arrangera barnteater med ett färdigt

evenemangspaket t.ex. i sitt eget föreningshus.

Pjäsen fungerar som dragplåster och i samband

med förestäl lningen kan föreningen ordna "j ippon"

t.ex. kaffeförsäl jning, lotteri , basar och infoti l lfäl le.

Pjäsen har ett subventionerat fast pris

på 550 euro för NSU: s

medlemsföreningar. I pjäsens pris

ingår al la kostnader som transport,

rättigheter, produktionskostnader etc.

Observera att al la intäkter för pjäsen;

bi l jett, servering, lotteri , basar o.s.v.

går oavkortat föreningen ti l l fromma.

Av Isa Schöier

** Regi: Mikaela Hasán ** Scenografi: Markus R. Packalén **

** På scen: Anja Bargum och Åsa Wallenius **

** Musik: Sofia Finni lä ** Publikarbete: Sanna Huldén **

** Producent: Nylands svenska ungdomsförbund **

BOKNINGAR:
NSU: Jessica Thurin

tfn 045-1 382333

e-post: jessica(at)nsu.fi

www.nsu.fi

Målgrupp: 712 år
Speltid: ca. 45 minuter

Spelutrymme: Större sal,

scen är inte ett måste

Vi erbjuder er förening den rol iga och berörande förestäl lningen ”Himmel och

Pannkaka” som är skriven av Isa Schöier. Pjäsen handlar om utanförskap och hur det

kan kännas efter föräldrarnas skilsmässa, att plötsl igt ha två hem. Det är en

tankeväckande och positiv pjäs som i ett vidare perspektiv handlar om separationer

överlag och om att känna sig annorlunda. Pjäsen lyfter upp dessa existentiel la

frågestäl lningar och känslor på ett fantasiful lt sätt, samtidigt som de tas på allvar.

Målgruppen för pjäsen är främst barn i lågstadieåldern, men även äldre barn och

vuxna får en glad, njutningsful l och berörande teaterupplevelse.

Med paketet kan man även få pedagogiskt material som behandlar pjäsens tema. Materialet har utarbetats med våra
referensgrupper i Botby lågstadium. Pjäsen kommer även att turnera runt i lågstadieskolor i Nyland.

Rekommenderat biljettpris:
1 0 euro/barn

1 5 euro/vuxen

(Föreningen kan även ge

förestäl lningen gratis. )

Turnéperioder:
Första: 30.1 1 -1 4.1 2 201 2

Andra: 7.1 -1 6.1 201 3

Tredje: 1 8.2-8.3 201 3

Fjärde: 4.3-1 5.3 201 3




