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MÅLGRUPP
5-9 år.

GENRE
Talteater / Musikteater / Komedi.

LÄNGD
c:a 45 minuter. 

PUBLIKANTAL
60 personer (totalpublik, både vuxna och barn).

LOKALMÅTT
7 x 10 meter fri, plan yta inklusive teaterns 
medtagna sittplatser. 2,5 meter fri takhöjd över hela 
scenytan. Tänk på att nödutrymningsvägar inte ingår i  
den fria ytan. 

RÖKMASKIN
Rökmaskin måste kunna användas.

MÖRKLÄGGNING
Ja, total.

EL
2 x 10 Amp, separata uttag 230 V.

BYGGTID/RIVTID
3 tim/1,5 tim

BÄRHJÄLP
Ja, två vuxna personer med god kunskap om 
lokalen under hela bär-, bygg- och rivtiden. 
OBS! Tunga lyft.

PRIS I SKÅNE
• 13 000 kr för första föreställningen.
• 9000 kr för följande om bygget kan står kvar
(25 % moms tillkommer). 

PRIS I ÖVRIGA SVERIGE
• 11 500 kr för första föreställningen.
• 9000 kr för följande om bygget kan stå kvar
(25 % moms tillkommer).
• Reseersättning på 100 kr/mil, traktamente på 
230 kr/dag för fem personer, samt logi (enkelrum) 
för fem personer tillkommer.

Priserna gäller för föreställningar som bokas 2020.
Med reservation för prisförändringar kommande år.

SYNTOLKNING
Alla speltillfällena är syntolkade genom vår 
specialanpassade syntolkningsstjänst.

BOKNINGAR
Kontakta Mario Castro Sepulveda, turnéläggare.
Tel. 040-30 32 23 eller mario@teater23.se.

TURNÉUPPGIFTEREn hjärtknipande och humoristisk hundshow!

Hundarna Ullis och Ludde älskar sin pool och sitt potatisland. Men efter att 
stenarna börjar falla från himlen kan de inte stanna kvar. De packar väskorna 
och färdas över det stormiga havet tills de kommer fram till en ny plats. En plats 
bebodd av pudlarna Michelle och Don!

Michelle tar med glädje emot hundarna och bjuder det nyanlända sällskapet på 
pommes frites. Men Don är inte lika glad över de nya besökarna. Istället börjar 
hans missnöje att växa och snart tycker han att det redan är nog med dogs.

Pija Lindenbaums kritikerrosade bilderbok har nu blivit stor dramatik på 
Teater 23:s scen. Pudlar och pommes är en föreställning fylld med humor, 
nyskrivna sånger samt alla tänkbara slags knasigheter. Men den rymmer 
också stora tankar om hemlängtan, misstänksamhet mot obekanta 
hundar och hur skillnaden mellan främlingar och nya vänner inte 
behöver vara så stor. 
 
Josefine Andersson står för dramatisering och regi. Hon är en av 
medlemmarna i clowngruppen 1 2 3 Schtunk som gjort många skrattfyllda 
föreställningar genom åren. Josefine har även regisserat Stormen - Fritt efter 
William Shakespeare samt Snödrottningen på Borås Stadsteater. 
Senast på Teater 23 regisserade Josefine föreställningen Krifs krafs hoho plask 
som blev uttagen till bibu 2014.

Pressklipp:
”En angelägen, roande och välgjord uppsättning som förtjänar att ses av många, 
såväl små som stora.”
Boel Gerell - Sydsvenskan, 2018-09-02

”Väl värt ett besök på Teater 23 är den här välgjorda föreställningen i alla fall 
utan tvekan.”
Gunilla Weddng, Skånska Dagbladet, 2018-09-11

Pudlar och pommes hade premiär den 9 februari 2019 på Teater 23.

Fritt efter en bok av: Pija Lindenbaum
På scen: Ann Katrin Andréasson, Gustav Bloom, Willy Pettersson 
& Josefin Larsson  Dramatisering & regi: Josefine Andersson 
Dramaturg: Lena Fridell  Scenografi: Hansson Sjöberg  
Ljus: Anna Nässlander  Kostym: Evelina Johansson  Skrädderi: Leif Persson
Musik & sångtext: Dick Andersson  Sångcoach: Sanna Martin  
Konstruktion: Måns Ekander  Rekvisita: Désirée Holmberg  
Teknik: Iben West  Ljudteknik & syntolkning: Narjes Al-Ansari
Marknadsföring & turné: Mario Castro Sepulveda  Produktion: Line Janson

PUDLAR OCH POMMES
FRITT EFTER EN BOK AV PIJA LINDENBAUM   DRAMATISERING & REGI  JOSEFINE ANDERSSON
MÅLGRUPP: 5-9 ÅR




