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Teater Tre åker till Shanghai 
- spelar på en av Kinas främsta barnteatrar 

 
Stockholmsbaserade Teater Tre åker inom kort till Kina, för att spela sin föreställning Godnatt min 
skatt (2-4 år) på en av landets främsta barnteatrar - Shanghai Children's Art Theatre.  

Teater Tres humoristiska och fåordiga småbarnsklassiker Godnatt min skatt har sedan premiären 2013 
spelat för tusentals barn i hela Sverige, och kommer snart att möta publiken på Shanghai Children's Art 
Theatre - en av Kinas främsta teatrar för barn och unga.  
- Vi ser väldigt mycket fram emot att få möta den kinesiska publiken med Godnatt min skatt. Det är alltid lika 
spännande att möta barnen och deras vuxna runt om i världen och se hur de tar emot vår scenkonst, säger 
Sara Myrberg, konstnärlig ledare på Teater Tre. 

Teater Tres mimbaserade föreställningar har genom åren tagit gruppen på turnéer över hela världen, bland 
annat till Namibia, USA, Japan, Nederländerna och Egypten. Senaste utlandsresan gick till Hong Kong, i 
februari 2017, där Teater Tre förutom att spela föreställningar även stod värdar för en workshop om 
småbarnsteater, för professionella lokala scenkonstnärer. Godnatt min skatt har även spelats i Spanien och 
Japan, och de få replikerna översätts alltid till det lokala språket.  
- Internationellt finns det en väldig nyfikenhet kring vårt arbete för de allra yngsta barnen, vilket känns både 
roligt och hedrande, säger Sara Myrberg.  
 
En av Kinas främsta barnteatrar 
Shanghai Children's Art Theatre öppnade 2013 och är en av Kinas största och mest välkända barnteatrar. 
Teatern har som mål att presentera den bästa nationella och internationella scenkonsten för barn och unga. 
Varje år välkomnar Shanghai Children's Art Theatre en publik på över 100.000 personer. 
- Vi såg Teater Tres Godnatt min skatt på festivalen Ricca Ricca Festa på Okinawa (Japan) förra året. Det 
är en väldigt imponerande produktion och vi ser fram emot Teater Tres besök. Det kommer att bidra stort till 
det kulturella utbytet mellan Kina och Sverige, säger Xiao Xia Liang, chef på Shanghai Children's Art 
Theatre.  
  
Teater Tre spelar på Shanghai Children's Art Theatre 17-20 augusti 2017.  
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