
Längd: ca 50 min
Föreställningen riktar sig till åk 1-4
Maxantal i publiken: 60 personer
Lokalbehov: ca 9x7m om vi spelar på golvet. Scenens mått är 3x4m och vi kan även spela scen-
salong.
Pris: Första föreställningen 12000kr. Övriga föreställningar utan riv/bygg 9000kr. Milersättning
48kr, ev. logi och traktamente för 3 personer tillkommer. Priser är exklusive moms 
Bygg/ förberedelsetid: 5 timmar
Rivtid: 3 timmar 

TELEM
AKOS

Ett spännande äventyr av Emma Broström, med vidunderliga monster och
hjältedåd löst baserat på Homeros Odysseen. Telemakos ger sig ut på en resa till
havs i sitt eget badrum tillsammans med sin mamma Penelope. Med fantasins hjälp
förvandlas badrummet både till Cyklopens grotta, skönsjungande sirener och ett
stormande hav. De hjälper pappa Odysses till säkerhet med lekens kraft. En
föreställning med både musik, sång och spännande visuella inslag av teatermagi där de
vardagliga föremålen i badrummet inte alltid är vad de synes vara.

Telemakos

En av Sveriges mest framburna dramatiker har skrivit en pjäs om längtan och om att
försöka förstå. En pjäs om att hantera frånvaron av en saknad förälder och om att våga
acceptera förändring även om det gör lite ont i hjärtat. 

Telemakos är den andra pjäsen i ordningen när Folkteatern i Dalarna utforskar fantasin
som överlevnadsredskap. Fantasin som kraft och verktyg för att hantera vuxenvärlden
och den ibland orättvisa vardag barn kan behöva hantera.

f o l k t e a t e r n i d a l a r n a . s e

För Åk 1-4

Barnen är värda den bästa teatern

Mer information 
producent@folkteaternidalarna.se

Nu startar vi vår barnteaterverksamhet där 
professionalism, kvalitet och konst för barn på barns 
villkor står i centrum. Livfull, härlig, tänkvärd och 
fantasieggande teater för förskolan och lågstadiet 
producerat i och för Mellansverige. Telemakos är vår
andra produktion på temat fantasi som 
överlevnadsredskap

På turné 2022

https://www.folkteaternidalarna.se/

