
Mål-
grupp: 
Årskurs 
4-7,  
samt 
familjeföreställ-
ning
Speltid: 60 minu-
ter 
Publikantal: 60 
Spelrum: Kan 
spelas i olika ty-
per av utrymmen, 
diskuteras med  
arrangör.
Scen 1:  Kan diskuteras, gär-
na 70 kvm, publiken sitter i 
spelplatsen 
Scen 3: Kan diskuteras, gärna 
< 100 kvm, publiken går och 
står i spelplatsen
Teknik: Vi har teknik med oss. 
Mörkläggning. Strömbehov: 3 
x 16A + 10A 
Antal medverkande: 4 aktö-
rer, hantering av teknik ingår i 
dessa roller.

Bygg och rivtid: Bygg sker dagen innan. Rivtid 3 
timmar. 
Bärhjälp: Ja
Pris: 14 000 för 1:a föreställningen, 11 000 för 2  

”häftigt”

”intressant 
och tänkvärt”

”över elevernas 
förväntan”

”bra och roligt och
lite konstigt”

”eleverna satt 
som fastklistrade”

”eleverna tyckte 
det var kul!”

”eleverna tyckte att 
skådespelarna var 
mycket duktiga”

”värdefullt att eleverna
 har fått tillfälle till en 
riktig konstupplevelse”

”har sått frön hos var 
och en”

”lämnade ingen elev 
oberörd”

citat hämtade från 
utvärderingar
av lärare & elever maj 2015

Bland Flyttfiskar och Fågelstim 
 En scenkonstföreställning om att söka och finna sin plats 

”Bland Flyttfiskar och Fågelstim” är en upplevelseföre-
ställning, ett galet upptåg, ett poetiskt äventyr där 
publiken möter häftig livemusik, hisnande nycirkus,  
fysisk berättarteater och impulsiv dans. I denna ”smäll-
karamell” av konstnärliga uttryck ligger också en djupa-
re tematik. 

Titeln ”Bland Flyttfiskar och Fågelstim” anspelar på den 
skevhet som kan uppstå när ”flockens” skrivna och 
oskrivna regler mer eller mindre omedvetet inskränker, 
eller till och med kränker individens särart.  
Vad händer när man inte känner tillhörighet till den 
”flock” man befinner sig i? Vad händer om man inte 
trivs på den plats man är född på eller i den tid man 
fötts in i? Vad är ens utväg?

Målgrupp: Årskurs 7-9 samt som fa-
miljeföreställning 
Speltid: 60 minuter 
Publikantal: Beror på spelutrymmets 
utformning och möjligheter. 
Spelrum: Kan spelas i olika typer av 
utrymmen och anpassas till platsens 
historia, miljö, arkitektur 
Teknik: Beror på spelplats 
Mörkläggning: Ja 
Strömbehov: 16A + 10 A 
Antal medverkande: 4 aktörer. 
Bygg- och rivtid: Bygg sker dagen in-
nan. Rivtid ca 3 timmar.  
Bärhjälp: JA 
Pris utan subvention: 16 000 för 1:a 
föreställningen, 12 000 för 2:a före-
ställningen samma dag. Transport samt 
ev. logi och traktamente tillkommer.

PLATSSPECIFIK och INTERAKTIV


