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Välkomna på Te med Tre på #Bibu2016! 
Snart är det dags för Bibu, och vi kommer även i år att bjuda in till vårt uppskattade samtal 
Te med Tre. Under trivsamma former kommer vi, tillsammans med vår gäst Roberto 
Frabetti från italienska La Baracca, resonera kring varför vi valt att satsa helhjärtat på 
scenkonst för de allra yngsta. Dessutom kommer vi att prata om det europeiska 
scenkonstprojektet Small Size, där vi är den enda svenska medlemmen. 
Som vanligt bjuder vi på te, kakor och god stämning! 

Välkomna! 
 
Tid: Onsdag 18 maj kl 14.30-15.30 
Plats: Foajéscenen, Helsingborgs Stadsteater  
Med Te-stunden som inramning vill Teater Tre, med konstnärliga ledaren Sara Myrberg i 
spetsen, bjuda in till ett samtal om konst för de yngsta och om hur mötet med konstnärer 
från andra länder kan berika och utveckla. 
Teater Tre är sedan 2014 med i EU-projektet och nätverket ”Small size performing for the 
early years” som syftar till att utveckla och utbyta erfarenheter av scenkonst för den yngsta 
publiken. I Small size ingår 17 organisationer från Europa, alla med scenkonst för de yngsta 
som särskilt fokus. Vi vill gärna berätta mer om projektet tillsammans med Roberto Frabetti 
från La Baracca, Bologna, och därmed fortsätta vårt samtal om konst för de yngsta.  
Samtalet påbörjades vid Teaterbiennalen i Malmö 2015. 
 
 
Missa inte heller: 
Teater Tre och Moomsteatern om europeiskt samarbete 
Tid: Onsdag 18 maj kl 11.30 - 12.30 
Plats: Foajéscenen, Helsingborgs Stadsteater 
Varför är det relevant att delta i internationella samarbeten? Hur fungerar det och vad får 
man ut av det? Två teatrar med fokus på produktion för barn och unga delar med sig av sina 
erfarenheter av att vara med i samarbetsprojekt finansierade genom EU-programmet 
Kreativa Europa. 
Möt Sara Myrberg från Teater Tre och Suzanne Hedström Hellberg från Moomsteatern som 
berättar om de internationella projekt de deltar i. Teater Tre är partner i samarbetsprojektet 
Small Size och Moomsteatern är ledande partner i samarbetsprojektet Crossing the Line. 
Bägge har fått EU-stöd inom Kreativa Europa (2014−2020). Kreativa Europa Desk Kultur ger 
även en kort presentation om stödmöjligheterna inom programmet. 
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