Rädda Världen
Mi och Ti föds in i världen.

Mi och Ti måste göra nått!

Men vad är meningen med

Som tur är finns det

att vara här? Så får de syn

massor med barn i världen

på varandra. En annan

som ser ut att tillsammans

som nästan är som jag. En

kunna Rädda den rädda

bästa kompis, tänk vad kul

världen.

allt kan vara när en inte är
ensam. Plötsligt får de syn
på ett meddelande på en
skärm och ett till och ett
till.

Rädda Världen är en
rörelse baserad
föreställning om klimatet,
konsumtionshets och
kärlek.

Meddelandena säger att
det finns så mycket fina
saker att ha att äga och
älska. Mi och Ti börjar leta
i den lilla världen efter
saker att ha och älska, de
samlar på sig mer och mer
och blir så upptagna med
alla fina saker att de inte
ser varandra eller världen.
Tillslut går nästa världen
sönder och berättar då för
Mi och Ti att hon är rädd.
Världen berätta hur allt
började, hur det fungerar
men hur hon nu börjar gå
sönder.

När den spelas som
oﬀentlig föreställning
avslutar vi med en mini
workshop. Där barnen får
testa på olika cirkus- och
teaterövningar.
I skolor rekommenderar vi
den längre varianten av
workshop då vi jobbar en
timme med en klass åt
gången och pratar om vad

Bokningsbar under 2020 och
2021.
Föreställningens längd
Oﬀentlig: ca. 60 min inkl. miniworkshop
Skolan: ca. 45 plus 1 Tim
workshop (kostnad tillkommer)
Pris:
En föreställning
12 000 ex moms 25%
Rese- och boendekostnader
tillkommer.
Två eller flera föreställningar av
samma beställare
10 000 (per föreställning) ex
moms 25%
Rese- och boendekostnader
tillkommer.
Scen:
Scenyta: 5X5 meter
Takhöjd: Min 5 meter (för fst
variant med luftakrobatik)
2,5 (utan luftakrobatik)
El: Vanligt eluttag.
Bygg/rivtid: 3 tim/40 min
Ej krav på mörkläggning.
Bokning och kontakt
Matilda Kjellmor
matildakjellmor@gmail.com,
tel. 073 643 43 88 eller
scenkonstportalen.se

Pris och upplägg för

Medverkan och idé:
Marina Georgescu och
Matilda Kjellmor
Koreografi
Hedvig Lövqvist Lundmark
Foto/aﬃsch
LisaLove Bäckman

workshops enligt

I samverkan med

det viktigaste i världen är
samt varvar det med
cirkus och teaterövningar.

överenskommelse.

