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En teaterföreställning i fickformatEn teaterföreställning i fickformat

Berättelser är som ballonger, de kan te sig små och lite fladdriga,Berättelser är som ballonger, de kan te sig små och lite fladdriga,
men med en god berättare kan de fyllas med men med en god berättare kan de fyllas med 

både poetiska drömmar och rafflande dramatik. både poetiska drömmar och rafflande dramatik. 
 

Hemliga hörn

Berättarteater av bästa märke 
SvD



2½-5 el.5-9 år

Skapande skola
Teater Peros föreställningar 
används ofta i lyckade Skapande 
skolaprojekt. 
 
Vi erbjuder skräddarsydda work-
shops med skådespelare eller 
auktoriserade dramapedagoger 
för den som vill ha hjälp med ett 
efterarbete. Kontakta oss för mer 
information.

Lärarhandledning, med fokus på 
kreativt skapande, finns  att ladda 
ner på vår hemsida. 

Det finns även en helt digital 
workshop i berättande kopplad till 
föreställningen. Läs mer om vad vi 
erbjuder på vår hemsida.

…berättarteater av bästa märke…
…fångar salongens fulla upp-
märksamhet med ett koncentre-
rat framförande… SvD

Hemliga Hörn är en mindre 
berättarföreställning som kan 
anpassas helt utifrån både lokal 
och målgrupp!

Med en enkel scenografi målar 
skådespelarna upp varsin värld 
som är oändligt stor, ty även de 
små berättelserna kan rymma de 
stora frågorna. 

Föreställningen bygger på alltifrån 
traditionella sagor från hela 
världen till personliga berättelser 
och en och annan sägen.
Skådespelarna ruvar på en sago-
skatt och väljer berättelser
utifrån ålder på publiken. I denna 
föreställning blommar de ut och 
delar med sig av sina favorit-
berättelser. i vissa sagor förekommer 
även livemusik.
 
Hemliga hörn är en spännande 
berättarföreställning i fickformat 
som kan spelas ute eller inne!
Vi kan möta möta barnen uppde-
lade i två mindre grupper, eller 
tillsammans, inne i ett kuddrum, 
ute på skolgården eller i en stor 
aula.

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stat, Stad och Region.

FAKTA
Regi: Peter Engkvist

På scen: två skådespelare

Turné: 2022-2023
Målgrupp: förskola el. lågstadium

Maxpublik: 50 pers inkl vuxna
alt. enl. myndigheternas direktiv

Speltid: ca 40 min
Spelplats: inne eller ute 

Mörkläggning: nej
Elkrav: Inga

Bygg/rivtid: 60 min/30 min
Bärhjälp : Nej

Pris: 9 000 kr
7 000 kr för 2:a fst

samma plats och dag
Avgår: Ev. subv. i din region

Vid turné utanför
Stockholm tillkommer:

Logi: två rökfria enkelrum
Traktamente: 425 kr/pers/natt

Resa: 80 kr/mil
25% moms tillkommer

Med reservation för prishöjning HT-23

Producent:
Karin Westholm

08-458 94 10
karin@pero.se


