TISDAGEN DEN 9 OKTOBER

ONSDAGEN DEN 10 OKTOBER

TID		FÖRESTÄLLNING			LOKAL

TID		FÖRESTÄLLNING			LOKAL

08.20		
Registrering, fika & Producentmässa		
Kulturhuset, Teaterfoajé
09.20		
Start!
		
Blå / Röda salongen, Kulturhuset
09.30-10.05		Pantomimteatern			Blå salongen, Kulturhuset
		Vid skogens slut (Från 4 år)
09.30-10.15		
Teater 23 		
		
Röda salongen, Kulturhuset
		Väsen (3-5 år)		
10.25		
Buss 		
		
Samling Kulturhusets Entré
10.40-11.15		Kompani Kläng			T4 Matsal
		Tidsfördriv (3-9 år)
10.40-11.20		Teater Pero				Mötesplats Ljungdala
		Ett ord är ett ord (4-8 år)
		

12.55-13.35		
Dansstationens Turnékompani & Claire Parsons
		AAA (4-9 år)

LUNCH PÅ EGEN HAND
12.40		
Gå tillsammans till Församlingshus.		
Samling Kulturhusets entré
		Ca. 5 min promenad, Kyrkbacken 2.
12.45-13.20		
Teater A & O			
Vita salongen, Kulturhuset
		Sol och måne (2-5 år)			
12.50-13.25		Teater Tre				Hässleholms Församlingshus
		Varför? Därför. Annars… (3-6 år)
FIKA & PRODUCENTMÄSSA				Kulturhuset, Teaterfoajén
14.05-14.40		Molièreensemblen			Blå salongen, Kulturhuset
		Tappa tand (4-8 år)
14.05-14.40		
Embla dans & teater			
Röda salongen, Kulturhuset
		Vilja växa (3-6 år)		
14.50-15.25		
Extraprogram, Memory Wax 		 Vita salongen, Kulturhuset		
		
Vem tänder solen? (Från 3 år)

ONSDAGEN DEN 10 OKTOBER
TID		FÖRESTÄLLNING			LOKAL
08.20-09.20		
09.20-09.30 		
09.30-10.20		

Registrering, fika & Producentmässa!		
Kulturhuset, Teaterfoajén
Start!
		
Blå/Röda salongen, Kulturhuset
Regionteatern Blekinge Kronoberg		
Blå salongen, Kulturhuset
Bortbytingen (6-9 år)
09.30-10.30		Riksteatern				Röda salongen, Kulturhuset
		Biet i huvet (8-11 år)		
10.40		
Buss till föreställningarna 			
Samling Kulturhusets Entré
10.55-11.40		Cirkus Saga				T4 Montessori Grundskola
		Kom hit! (6-9 år)
10.55-11.25		Teater JaLaDa			Mötesplats Ljungdala
		Hjältinnan av Basra (5-7 år)
LUNCH PÅ EGEN HAND
12.50		
Gå tillsammans till Församlingshus.		
Samling Kulturhusets entré
		Ca 5 min promenad, Kyrkbacken 2.
13.00-13.35		Pygméteatern			Hässleholms Församlingshus
		Har du hört att Rosi har bitit i gräset? (4-9 år)
FORTSÄTTER HÄR

Vita salongen, Kulturhuset

FIKA & PRODUCENTMÄSSA				Kulturhuset, Teaterfoajén
Teater Fenix ” Svenska ryttareliten - Clownmingel till häst”
utdrag ur föreställning.
14.15-15.00		Moomsteatern			Blå salongen, Kulturhuset
		Tårtan (5-8 år)			
14.15-15.10		
Teater Sagohuset			
Röda salongen, Kulturhuset
		Ensam och Esmeralda (9-11 år)
15.15-15.45		SEMINARIUM			Vita salongen, Kulturhuset
		Riksteaterns utbud för barn och unga
		
Emilie Larsson, Riksteatern.
HIT
LOK TA TILL
Blå, Röda, Vita salongen, Kulturhuset Järnvägsgatan 23.
ALE
RN A
Buss gemensamt till Ljungdala och T4, samling Kulturhusets entré.
!
Församlingshus, Kyrkbacken 2.
Norra station: Norra Stationsgatan 6

TORSDAGEN DEN 11 OKTOBER

SCENKONSTDAGAR
BARN & UNGA SKÅNE
9, 10 OCH 11 OKTOBER 2018 I HÄSSLEHOLM

TID		FÖRESTÄLLNING			LOKAL
08.20-09.20		
Registrering, fika & Producentmässa!		
Kulturhuset, Teaterfoajén
09.20-09.30		
Start!
		
Blå/Röda salongen, Kulturhuset
09.30-10.30		Månteaten				Blå salongen, Kulturhuset
Vi vet var du bor (13-19 år)
09.30-10.30		
Black Box Dance Company
Röda salongen, Kulturhuset
		No sex (Från 12 år)
10.50		
Buss till föreställningarna			
Samling Kulturhusets Entré
11.05-12.00		Masthuggsteatern			T4 matsal
		Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien (Från 15 år)
11.05-12.05		4:e teatern				Mötesplats Ljungdala
		Ibland dör man lite (9-13 år)		

VÄLKOMMEN till årets regionala utbudsdagar
som visar föreställningar för förskolan,
grundskolan och gymnasiet!
Tre dagar fyllda med teater, dans och nycirkus.

LUNCH PÅ EGEN HAND
13.15		
Gå tillsammans till Norra Station. 		
Samling Kulturhusets Entré.
		Norra stationsgatan 6, ca 5 min promenad.
13.25-14.05		Evelyn Jons				Norra station
		Bortom din horisont (13-19 år)
13.15-14.15		
Teater De Vill			
Vita salongen, Kulturhuset		
		Seek & Hide (12-15 år)
FIKA & PRODUCENTMÄSSA				Kulturhuset, Teaterfoajén
14.35-16.00		
Teater Athena			
		Fuck your marsvin and dö (13-19 år)
14.35-15.25		
Teater Jaguar			
		Romeo och Julia (12-19 år)

Blå salongen, Kulturhuset
Röda salongen, Kulturhuset

Deltagaravgiften är 390 kr/dag och anmälan bindande. Deadline 2 oktober.
Kontakt: Riksteatern Skåne, petra.bergstrom@riksteatern.se
Mer info: www.skane.riksteatern.se

Huvudarrangör Riksteatern Skåne
Medarrangör Hässleholms kommun
Med stöd av Region Skåne

TISDAGEN DEN 9 OKTOBER
VID SKOGENS SLUT
PANTOMIMTEATERN (Från 4 år)
www.pantomimteatern.se
Vi möter den stressade dirigenten, Dirren, som flyr
stadens hets och larm till en tyst glänta i skogen. Allt är
frid och fröjd tills det plötsligt knackar på dörren…. En
varm, musikalisk, spännande och rolig mimföreställning
med skuggspel och masker där vi fokuserar på att öppna
sin dörr.

Foto: Bengt Wanselius

VÄSEN
TEATER 23 (3-5 år) www.teater23.se
En fantasifull sci fi-saga för små barn. Ett barn är på väg
hem till sin farmor. Mitt i skogen har ett märkligt väsen
från en annan värld dykt upp. Båda blir överraskade och
lite misstänksamma men så småningom kommer en
ömsesidig förståelse mellan de två vitt skilda varelserna
att börja växa fram.
TIDSFÖRDRIV
KOMPANI KLÄNG (3-9 år) www.tidsfordriv.se
En språkfri föreställning om leken som försvann. Två
musiker och två akrobater lyfter dig in i en värld där allt
handlar om att hitta leken. Fantasin bubblar, musiken
hjälper till och överraskningarna får akrobatiken att stå
på huvudet i sökandet efter leken i lådan.

ETT ORD ÄR ETT ORD
TEATER PERO (4-8 år) www.pero.se
En lekfull komedi om kraften i att då och då vara uttråkad.
Vad ska man göra när batteriet laddar ur och skärmen
slocknar!? Man kan väl inte bara sitta och göra ingenting!
I den här berättelsen dröjer det inte länge förrän fantasin
sätter fart och man vill leka...leka affär! Här öppnas en
ordaffär i vilken det säljs allehanda ord; långa och korta
ord, snälla och arga ord och ord som lyser som solen.

SOL OCH MÅNE
TEATER A & O (2-5 år) www.annakarinsersam.se
Här kan alla barn oavsett språk och kultur känna igen
sig. Det kommer alltid en ny dag då solen går upp, och
sen kommer det en natt då månen visar sig. Och på den
vägen är det…. En stämningsfull, rolig och nästan ordlös
föreställning för de minsta barnen.
VARFÖR? DÄRFÖR.ANNARS...
TEATER TRE (3-6 år)
www.teatertre.se
Välkomna till brottningsmatchen mellan vill och
måste! Frukostmacka,
overallpåklädning, hämtning
och lämning. En akrobatisk
slapstickföreställning om den
ibland muntra, ibland
utmanande och ibland absurda vardagsdans som kan pågå mellan liten och stor.

Bild: Maria Nilsson

TAPPA TAND
MOLIÉREENSEMBLEN (4-8 år)
www.moliereensemblen.com
Det finns inget som Ingrid hellre vill än att tappa en tand!
Hon vill att alla ska komma och dra i den lösa tanden –
och beundra. Hon vill, precis som storebror, få pengar i
glaset från tandfen och få glugg att visa upp på förskolan.
Ingrid blir mer och mer besatt att tappa tand och hon
låtsas att hon har lösa tänder och lurar tandfen med
äppelkärnor….
VILJA VÄXA
EMBLA DANS & TEATER (3-6 år) www.embladans.se
En musikalisk dansföreställning om att vänta, längta och
blomstra. Vi får följa med från frö till fullt blommande
trädgård, där träffar vi de mest förunderliga individer
– galna fåglar och kluriga växare. Vi upplever åskväder,
kompost-begravningar och sprakande lysmaskdisco.

ENSAM OCH ESMERALDA
TEATER SAGOHUSET (Från 9 år) www.sagohuset.nu
Ensam är oftast ensam och pappa håller ordning på
kastruller och minimerar risker. Som tur är finns Ensams
mormor där… En empatisk komedi om ett barn och hans
livrädde förälder där fantasin öppnar en väg ut.

ONSDAGEN DEN 10 OKTOBER
BORTBYTINGEN
REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG (6-9 år)
www.regionteatern.se
En modern och lite läskig saga. I den här uppsättningen är
Selma Lagerlöfs klassiska novell förlagd till modern miljö.
Kvar är magin och sagans metaforer, men omstöpt till en
urban fantasy-historia. Precis som i sagans värld så är det
inte givet att föräldrar är helt goda, inte heller att troll är
helt onda eller att barn är helt barnsliga. Snarare tvärtom.
BIET I HUVET
RIKSTEATERN (8-11 år) www.riksteatern.se
En fantasifull berättelse om att fly verkligheten. Ur
barnets perspektiv gestaltas en gripande, svindlande och
humorfylld historia om möjligheten att ta sig igenom
svårigheter som om världen vore ett tv-spel…
KOM HIT!
CIRKUS SAGA (6-9 år) www.cirkussaga.com
Fyra tokiga karaktärer flyttar ihop, men upptäcker snart
att det inte alltid är så lätt att komma överens. Kommer
de bli vänner till slut trots tokiga missförstånd. Och vad
är det som gömmer sig i den fina lilla blå väskan? Med
akrobatiska konster, jonglering och musik tar vi er med
in i ett cirkusäventyr där publiken är med och hjälper
karaktärerna.
HJÄLTINNAN AV BASRA
TEATER JALADA (5-7 år) www.jalada.se
Är det någon som vet hur mycket 30 000 böcker är?
Myyycket…Om mod. Om gränslös kärlek till böcker och
litteratur. Om en hjältinna. Upplev Basras gator på nära
håll genom en visuell och interaktiv scendesign där vi är
tillsammans med hjältinnan Amina.

SEMINARIUM: RIKSTEATERNS UTBUD
FÖR BARN & UNGA www.scenkonstportalen.se
Emilie Larsson Distriktsansvarig Södra Sverige på Riksteatern berättar om Riksteaterns utbud.
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Foto: Sebastian Karlsson

HAR DU HÖRT ATT ROSI HAR BITIT I GRÄSET?
PYGMÉTEATERN (4-9 år) www.pygmeteatern.se
Fritt efter ”Dödenboken”, där Pernilla Stalfelt med sin
humor och stilistiska förmåga skildrar de stora existensiella frågorna. För små som för stora. Vart kommer man när
man dör? Vad händer på en begravning? Var finns själen?
Hur ser Gud ut? Om hon nu finns, vill säga. Vad blir man i
nästa liv? En blomma? En älg eller en ängel?
AAA
DANSSTATIONENS TURNÉKOMPANI &
CLAIRE PARSONS (4-9 år) www.dansstationen.nu
Föreställningen AAA är en lekfull expedition som undersöker och vänder upp och ned på olika tankar om vad saker
och ting egentligen är. Nyfikna och vetgiriga utforskar de
tre figurerna A, A och A sin omgivning och skapar världar
tillsammans på vägen. Vilka är de tre A:na egentligen och
vart är de på väg?
SVENSKA RYTTARELITEN CLOWNMINGEL TILL HÄST
TEATER FENIX (Från 3 år) www.teaterfenix.se
De två ryttarna minglar runt bland människorna i publiken, hittar sin plats och gör sig redo för riduppvisning.
Med höga ambitioner och till vacker musik framför de
sin pardressyr på fint ryktade hästar. En happening med
pantomimhästar.

VEM TÄNDER SOLEN?
MEMORY WAX (Från 3 år) www.memorywax.com
En lekfull och bubblande dansföreställning om fantasi
och form! Två kompisar som bestämmer sig för att sätta
färg på sin omgivning. Här möts en palett av fantasi, former och figurer som ständigt skapar nya rörelser, miljöer
och möjligheter. Vad mer kan vi skapa tillsammans?

TÅRTAN
MOOMSTEATERN (5-8 år) www.moomsteatern.com
De tre syskonen på Sveriges knasigaste bageri är tillbaka!
Tidernas kladdigaste föreställning. Med Sveriges mest
spelglada ensemble. En sjuttiotalsklassiker med mjöl &
deg, skratt & överraskningar.
Bild: Alexander Jansson

Foto: Bodil Johansson

Bild: Kolossal

VI VET VAR DU BOR
MÅNTEATERN (13-19 år) www.manteatern.se
Vi vet var du bor är en elektronisk opera om yttrandefrihet och demokrati. Om en lärare som går på ett opassande möte och trots elevernas protester får vara kvar.
BLACK BOX DANCE COMPANY
NO SEX FRÅN (12 år) www.black-box-theatre-and-dance.dk
No Sex, handlar om kön och genus. Vad händer om man
slutar att tvingas definiera sin identitet och bara låter
kroppar vara kroppar och kärlek vara kärlek? En kraftfull,
humoristisk och känslig föreställning för fyra dansare
utan religiös och politisk agenda.

BORTOM DIN HORISONT
EVELYN JONS (1 3-19 år) www.evelynjons.com
En musikal om mobbning.
Vår hjältinna har isolerat sig efter år av mobbning och
lever genom ett alter ego hon skapat på sociala medier.
Vi förflyttas mellan dröm och verklighet, mellan nu- och
dåtid, i hennes kamp för att gå vidare och våga möta
verkligheten igen. Men hur blir man stark nog att våga
vara sig själv?
SEEK & HIDE
TEATER DE VILL (12-15 år) www.teaterdevill.com
SEEK & HIDE har #metoo som tema och handlar om att
sätta gränser och om vad man får och inte får göra mot
någon annan. En kurragömmalek, en fysisk labyrint om
att hitta sig själv bakom alla lager av masker, uttryck och
förväntningar. Vem är jag? Och vem bestämmer det?
Teater blandas med parcour, akrobatik, musik, dans och
mim.
FUCK YOUR MARSVIN AND DÖ
TEATER ATHENA (13-19 år)
Vi följer tre tjejer under deras tre år i högstadiet - fast
bara på skoltoaletten. Med denna högtempoföreställning
om makt, sexualitet och vänskap vill vi undersöka och
utforska flickskapet och Flickan. Vem är hon? Hur får hon
vara? Vad får Flickan inte göra?
ROMEO OCH JULIA
TEATER JAGUAR (12-19 år) www.teaterjaguar.se
En kärlek så stark att de glömmer allt annat omkring sig.
För den bryter de alla regler. Om de inte får vara med
varandra är de villiga att dö - och de dör. En rafflande
fartfylld enaktare full av improvisation och publikkontakt. Ett lustfyllt möte med en 400 år gammal pjäs lika
relevant nu som då.

VAD VI LJUGER OM NÄR VI LJUGER OM ITALIEN
MASTHUGGSTEATERN (Från 15 år)
www.masthuggsteatern.se
”Vissa familjer är mer Italien än andra. Det är bara det jag
menar. Och det är inget konstigt med det.” En snabbkäftad komedi om lögner, bluffar och önskan att verka lite
mer Italien. Har du överdrivit lite någon gång? Kanske
brett på lite extra?
IBLAND DÖR MAN LITE
4:E TEATERN (9-13 år) www.4e.se
Hur kan vi förhålla oss till något så konkret som döden
och något så abstrakt som universum? Måste vi alltid veta
hur det ligger till? Går det ens? En varm berättelse om
kosmiska avstånd och urstark vänskap. Och om att sorg,
hur orimlig den än känns, kan bereda plats för något nytt…
Foto: Lina Ikse

Foto: Siri andersdotter

