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ALLT SOM FINNS
(5-9 ÅR)

Det är en kväll i maj och allt som finns därute gnistrar 
och ropar på Alle: fotboll, fågelsång och farliga 
äventyr. Men Alle får inte gå ut, det har mamma 
och pappa bestämt. Hon måste vara inne med sin 
storasyster Ella som är intresserad  av helt andra saker. 

De två systrarnas stund tillsammans blir till en lek som 
på högsta allvar blandar mim, akrobatik, frihetslängtan 
och Whatsappsamtal med en ny vän i Australien. Vad 
får flickor göra? Och vad händer när dörren ut äntligen 
öppnas?

Allt som finns har urpremiär 18 februari 2018.

Manus & regi Lena Stefenson  
Medverkande Julia Gumpert & Stina Gunnarsson 
Scenografi & kostym Sigyn Stenqvist  
Dramapedagog Lena Yxner  
Producent Elina Perdahl  
Konstnärlig ledare Sara Myrberg

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

PEDAGOGISKT ARBETE
Allt som finns kommer att ha ett specialskrivet 
pedagogmaterial som pedagoger kan använda för att 
fortsätta arbetet tillsammans med sina elever. 

Vi skräddarsyr även Skapande Skola-projekt och 
workshops utifrån era önskemål.

PRAKTISK INFO
Målgrupp 5-9 år och familj 
Föreställningslängd ca 35 min  
Publikantal Max 60 barn  
(vid offentlig föreställning 90 personer totalt) 
Lokaler Gymnastiksalar, bibliotek, samlingssalar, stora 
lekhallar eller liknande. Tom och städad lokal 
Spelyta 5 x 5 x 2,7m (bredd x djup x höjd). Utöver det 
behövs plats för publiken 
Teknik Vanligt eluttag. Gärna mörklagt rum  
Byggtid/rivtid 2h / 1h  
Pris Kontakta oss för turnépriser 

Kontakta oss för mer information och bokning!
info@teatertre.se   /   08 - 669 00 60

STINA GUNNARSSON – mimskådespelare
Stina Gunnarsson är utbildad vid 

mimskådespelarprogrammet på Stockholms 
Dramatiska Högskola. Tidigare har hon bland 

annat arbetat med Molièreensemblen, Västanå 
Teater och i ett flertal föreställningar på 

Dockteatern Tittut.

JULIA GUMPERT – mimskådespelare
Julia Gumpert är också hon utbildad vid 

mimskådespelarprogrammet på Stockholms 
Dramatiska Högskola, samt vid Balettakademien. 

Hon har bland annat arbetat på Västanå Teater och 
Teater Devill, och är en av fyra konstnärliga ledare 

på Pantomimteatern. 

LENA STEFENSON – manus & regi
Lena Stefenson är en av Sveriges mest erfarna 

mimare, och är just nu lektor i mimgestaltning på 
Stockholms Dramatiska Högskola. Lena är en av 
grundarna av Mimensemblen, som sedan blev 

Teater Tre, och har genom åren medverkat i och 
regisserat ett flertal av teaterns föreställningar. 


