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10 dagar fullproppade med scenkonst 
- allt för de allra yngsta! 
 
Efter den slutsålda succén från 2016 är vår internationella scenkonstfestival Ta Daa! äntligen tillbaka. 
Den 31 augusti till 9 september fyller vi huset med teater- och dansföreställningar, internationella 
gästspel, disco och fredagsmys - allt för barn 0-6 år. 

Första upplagan av Ta Daa! arrangerades hösten 2016, och bara några veckor efter biljettsläppet var hela 
festivalen slutsåld. Under årets festival breddar vi åldersspannet en aning, till barn 0-6 år, och bjuder på allt från 
bebisdisco och dansk finurlig objektsteater till finsk dans om en väldigt mytomspunnen fågel. 

- Vi har valt föreställningar som vi tycker visar på den spännande bredd som finns inom scenkonsten för de allra 
yngsta, både när det gäller åldersspann och konstnärligt uttryck. Att vi dessutom har möjligheten att presentera 
föreställningar från två av våra grannländer känns extra roligt, säger Sara Myrberg, konstnärlig ledare på Teater 
Tre.  

Ta Daa! arrangeras av Teater Tre som den avslutande delen av EU-projektet Small Size Performing Arts for 
Early Years - ett storskaligt europeiskt scenkonstprojekt som främjar samarbete mellan scenkonstgrupper och 
utveckling av scenkonst för barn mellan 0 och 6 år. Under projektets fyra år har Teater Tre, förutom förra årets 
festival, även skapat tre föreställningar: Peka Trumma Dansa (2014), Frö (2017) och Bo (2018).  

De internationella föreställningarna under festivalen (Mr. Kookaburra & Kukkaroo av finska Dance Theatre Auraco 
och Hjem/Hem av Teaterværkstedet Madam Bach från Danmark) är båda skapade inom Small Size-projektet. 

Ta Daa! - internationell scenkonstfestival för barn arrangeras 31 augusti - 9 september på 
Teater Tre. 
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Mer info: 

Ta Daa! - Internationell scenkonstfestival 
Small Size Performing Arts for Early Years 
Dance Theatre Auraco 
Teaterværkstedet Madam Bach 
Ingrid Olterman Dans 

 

 

 


