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Small Size Days – ett globalt scenkonstevent för barn  
28 januari på Teater Tre 
 
Den 28 januari är det dags för den fjärde upplagan av Small Size Days, ett årligt globalt 
scenkonstevent som äger rum under samma helg, världen över. Teater Tre firar genom 
att spela sin hyllade föreställning Frö för 2-4-åringar och deras vuxna.   
Small Size Days arrangeras under samma helg i mängder av städer runt om i världen. 
Eventet arrangeras som en del av det internationella scenkonstnätverket Small Size, och ägde rum 
första gången 2015. Sedan dess har Small Size Days etablerat sig i allt från Helsingfors till Mexico 
City, Salzburg och Stockholm. Syftet är att lyfta och hylla scenkonsten för de allra yngsta och visa på 
den bredd som finns runt om i världen. I år deltar teatrar från bland annat Polen, Danmark och Italien. 
Teater Tre är med som enda svenska teater.  
– Det är fantastiskt att få vara del av en så stor manifestation av scenkonst för den yngsta publiken. 
Förutom att bjuda på högkvalitativa föreställningar kan såväl teatrar som publik ta del av de olika 
evenemangen världen över, bland annat via sociala medier. Det är en mäktig känsla att många gör 
något så viktigt tillsammans, säger Sara Myrberg, konstnärlig ledare på Teater Tre. 
Small Size Days kan bestå av föreställningar, workshops, öppet hus, högläsning – endast fantasin hos 
de medverkande grupperna sätter gränserna. Det enda kravet är att aktiviteterna ska rikta sig till den 
yngsta publiken. Teater Tre firar genom att spela sin hyllade föreställning Frö den 28 januari.  
 
Snart dags för stor scenkonstfinal på Irland 
Förutom Small Size Days är det snart dags för den stora finalen av det fyra år långa europeiska Small 
Size-projektet. Under den stora internationella barn- och ungdomsfestivalen Baboró i irländska 
Galway kommer alla 15 medverkande teatrar visa sina produktioner under ett fyra dagar långt 
specialsytt scenkonstevent. Teater Tre visar även då sin föreställning Frö, som skapats som en del av 
Small Size-projektet, samt håller en workshop i hur man kan skapa föreställningar med inspiration från 
bilderböcker.  
 
Small Size Days 2018 arrangeras 28 januari på Teater Tre i Stockholm. 
  
Tidigare Small Size Days-arrangemang på Teater Tre: 
2015: Teater Tres egen föreställning Peka Trumma Dansa (1-3 år). Samma år nominerades Peka 
Trumma Dansa nominerades till Svenska Teaterkritikers Förenings Barn och Ungdomsteaterpris.  
2016: Teater Tres egen föreställning Godnatt min skatt (2-4 år). 
2017: Teater Tre bjöd in Umeåbaserade Ögonblicksteatern och deras bebisföreställning Här är jag!, 
baserad på böcker av Stina Wirsén.  
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