
Pressmeddelande	
2016-08-10	

	

Teater	Tre	
Rosenlundsgatan	12,	118	53	Stockholm	

www.teatertre.se			info@teatertre.se			08	–	669	00	60	
	

 
 
 
 
Presskontakt: 
Elina Perdahl, producent 
elina@teatertre.se  /  08 – 669 00 60 
 
  
 
 

Sveriges första internationella 
scenkonstfestival för bebisar 

Om en månad är det dags för Ta Daa! - Teater Tres första internationella 
scenkonstfestival för bebisar. 9-15 september fyller vi huset med teater- och 
dansföreställningar, bebisbeat och mycket annat.  
Allt om och för de allra yngsta. 

 

Teater Tre har under många år satsat på scenkonst för den allra yngsta publiken, och därför är vi väldigt 
glada över att kunna presentera den första upplagan av vår internationella bebisfestival Ta Daa! Förutom 
vår egen bebisföreställning Bubbla (6-12 månader), har vi också äran att gästas av det finska och 
internationellt erkända danskompaniet Auraco, som framför sin föreställning Me-Me (0 mån-2,5 år), samt 
svenska Räserbyrån och deras undersökande föreställning Prassel (6-15 månader).  
- Vi vill manifestera scenkonsten för väldigt små barn, och därigenom öka statusen på konst för barn över 
huvud taget. Vi slår ett slag för hela bredden, ända ner från noll år. Det känns häftigt och viktigt. Det är ju 
också ett sätt att värdera hela människan, att man är hela sin ålder, säger Sara Myrberg, konstnärlig ledare 
på Teater Tre. 
Ta Daa! arrangeras som en del i det europeiska scenkonstnätverket Small Size - performing arts for early 
years, där Teater Tre ingår som den enda svenska medlemmen. Small Size består av 17 scenkonstgrupper 
från 15 europeiska länder, och syftet är att främja samarbete mellan teatrar och utveckla scenkonst för barn 
mellan 0 och 6 år.  
- Det är oerhört värdefullt att ta inspiration av varandra, både inom Sverige och över landsgränserna, och ett 
sådant här utbyte kan bidra till att teaterscenen utvecklas. Dessutom behöver bebisarna som kommer och 
tittar få möjligheten att se varierande typer av scenkonst från olika platser – precis som vuxna gör, säger 
Sara Myrberg. 
  
Ta Daa! arrangeras den 9-15 september på Teater Tre, Rosenlundsgatan 12. 


