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KURT OCH KIO
(3-6 ÅR OCH FAMILJ)

Fritt efter boken Kurt och Kio vill ha koja av Lisen Adbåge

Grannarna har byggt en trädkoja. Kurt och Kio vill 
också ha en koja. En rymlig och med utsikt! Men de har 
inget träd att bygga i… 

Kurt och Kio är en föreställning om att vilja ha något fint 
och spännande. Något eget. Med lek, finurlighet och ett 
visst mått envishet lyckas Kurt och Kio skapa sin egen 
värld, trots att det ibland är lite knepigt och krångligt. 

Teater Tres Kurt och Kio är baserad på Lisen 
Adbåges succébok Kurt och Kio vill ha koja, och är en 
rörelsebaserad föreställning fylld av humor, påhittighet 
och improvisation. 

Fritt efter en bok av Lisen Adbåge 
Regi Lena Yxner 
Scenografi & kostym Annika Thore
Producent Lina Karlmark
Konstnärlig ledare Sara Myrberg

PEDAGOGISKT ARBETE
Kurt och Kio har ett specialskrivet pedagogmaterial  
som pedagoger kan använda för att fortsätta arbetet 
tillsammans med sina barngrupper. Vi skräddarsyr även 
Skapande Förskola-projekt utifrån era önskemål.

LISEN ADBÅGE
Lisen Adbåge är tecknare och författare, och Kurt och 
Kio är två av hennes mest kända karaktärer. Lisen är 

även känd för böckerna om ”Stor-Emma” och ”Koko och 
Bosse”. Hennes senaste bok, Dom som bestämmer, kom 

ut våren 2018 och hamnade direkt på första plats på 
DN:s kritikerlista över böcker för barn och unga, Det här 

är Lisen Adbåges första samarbete med Teater Tre.

TEATER TR3 WWW.TEATERTRE.SE
INFO@TEATERTRE.SE

PRAKTISK INFO
Målgrupp 3-6 år och familj  
Föreställningslängd ca 35 min  
Lokaler Gymnastiksalar, bibliotek, samlingssalar, 
stora lekhallar eller liknande. Tom och städad lokal 
Publikantal max 60 barn (vid offentlig föreställning 90 
personer totalt)  
Teknik Vanligt eluttag, gärna mörklagt rum
Spelyta 5 x 5 x 2,7 m (B x D x H). Utöver det behövs lika 
stor yta för publiken. 
Byggtid/ Rivtid 2h / 1h
Pris Kontakta oss för turnépriser

Kontakta oss för mer information och bokning!

info@teatertre.se   /   08 - 669 00 60


