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EN FÖRESTÄLLNING FÖR BEBISAR 6-18 MÅNADER 
OCH DERAS VUXNA

”VACKERT OCH VÄLGJORT. BEBISTEATER PÅ STÖRSTA ALLVAR”
- DN

”EN ALLDELES SÄRSKILD LYSSNANDE LYHÖRDHET, RIKTAD RESPEKT 
OCH SUBTIL KÄNSLA FÖR DEN ALLRA YNGSTA PUBLIKEN”

- SvD



BO
(FÖR BEBISAR 6-18 MÅNADER OCH DERAS VUXNA)

Att bo. I ett bo. Mitt bo. Välkommen in!

Bo är en kritikerrosad föreställning för den allra yngsta 
publiken, där vi leker med rummets och husets objekt, ljud 
och känslor. En humoristisk betraktelse med en ömsint 
hälsning till alla som är nya i sina hem. 

”Vackert och välgjort. Bebisteater på största allvar” - DN

”En alldeles särskild lyssnande lyhördhet, riktad respekt och 
subtil känsla för den allra yngsta publiken” - SvD

Med Bo fortsätter vi vårt långa och kära arbete med 
scenkonst för de allra yngsta. Föreställningen är skapad 
av Sara Myrberg, konstnärlig ledare och skådespelare på 
Teater Tre. Sara Myrberg har en lång erfarenhet av att skapa 
och medverka i högkvalitativ scenkonst för små barn, och 
hennes fingertoppskänsla och stora kunnande har resulterat 
i klassiker som Bubbla (6-18 månader), Klä på Klä av (2-4 år),  
Godnatt min skatt (2-4 år) och Frö (2-4 år) - föreställningar 
som har turnerat över hela världen.

Idé & medverkan Sara Myrberg Regi Hedvig Claesson 
Scenografi & kostym Ylva Sanner  Musik & ljud Love Kjellsson 
Ljus & teknik Anthony Cooks Mask Helena Bernström 
Dramaturgi Maria Clauss Dramapedagog Lena Yxner
Skräddare Jenny Karlsson Illustration Maria Nilsson 
Producent Elina Perdahl

PRAKTISK INFO
Målgrupp Bebisar 6-18 månader och deras vuxna. Inga medföljande 
storasyskon
Publikantal Max 15 bebisar + deras vuxna
Föreställningslängd Totalt ca 1 h, inklusive gemensam lek- och 
fikastund. Minst 1 h mellan föreställningarna, om vi spelar två på 
samma dag. 
Lokaler Teaterscener, samlingssalar, stora lekhallar eller liknande. 
Tom och städad lokal. Se mer info under ”föreställningens upplägg” 
Spelyta 8 x minst 8 x 2,7m (B x D x H) inkl. publikplatser. Gärna även 
lite extra utrymme bakom publiken 
Teknik Vanligt eluttag. Mörklagt rum
Bärhjälp/publikvärd Minst en från arrangören
Fika till publiken Enligt överenskommelse (tex majskrokar och kaffe) 
Byggtid/rivtid 2,5 h / 1h 
Pris Kontakta oss för turnépriser

TEATER TR3 WWW.TEATERTRE.SE
INFO@TEATERTRE.SE  /  08 - 669 00 60

FÖRESTÄLLNINGENS UPPLÄGG 
Bo är en exklusiv teaterupplevelse för de allra yngsta, vilket kräver 
ett helhetskoncept som startar redan när bebisarna kommer till 
spellokalen. För att det ska bli en bra och lugn upplevelse för de små, 
så har vi en maxgräns på 15 bebisar. Inga medföljande storasyskon.

INNAN Vi inleder med att barn och vuxna väntar utanför 
scenrummet. Vi tar med oss mjuka mattor för dem att sitta på. Viktigt 
att denna stund är lugn och utan stök, så gärna ett avgränsat rum/
lugn foajé. Skådespelaren kommer ut, välkomnar alla i tur och 
ordning, berättar om upplägget och visar publiken in i scenrummet. 

UNDER Stolar i halvcirkel på scenen. Bebisarna sitter i knät på 
sin vuxen. Är det flera medföljande vuxna får dessa sitta strax 
bakom. Inga bebisar uppe på spelytan under föreställningen (ca 
20 min), men det är helt okej att röra sig runt i rummet, bakom 
publikplatserna, medan föreställningen pågår.

EFTER Skådespelaren bjuder upp bebisarna på scenen, där de, 
tillsammans med henne, får undersöka scenografin och rekvisitan. 
Sedan fika med majskrok och kaffe (OBS inte i själva scenografin). 
Därefter är föreställningsupplägget slut och publiken börjar avrunda 
i sin egen takt.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor!


