
Sedan barnsben har clownen och cirkuspedagogen Palle Poulsen 
uppträtt och jobbat med cirkus, gyckleri och clown. Dessutom har 
han rest världen över genom arbetet med Clowner utan gränser för 
att sprida glädje och skratt. 

Av 700 sökande fick Palle uppdraget som vårt distrikts clown. Det innebär att 
han kommer att genomföra 15 föreställningar och fyra workshops (varav två 
för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar på Gotland. 
 
Boka Palle till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans och kollegan Kalles föreställning 
helt kostnadsfritt, och dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. 
Evenemangen kombineras gärna med klucku tei och otendag. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Gotlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
clownen och cirkuspedagogen Palle Poulsen

Kulturbygdsturné

Boka genom att 
kontakta Palle Poulsen:

       palle@pallebolaget.se                                 
         070-440 25 42

Om föreställningen Clownbodia
Upplev en clownföreställning med glädje, värme och magi. Clownerna Palle och Kalle bjuder in till en fin 
stund och förhoppningsvis ett litet ögonblick där tiden står still. Föreställningen Clownbodia är ett sam-
arbete med Clowner Utan Gränser, en organisation som kommer med det ovillkorliga skrattet och 
glädjen till de platser i världen där det behövs mest. Låt clownerna komma på besök till er bygdegård 
med skratt, hopp och drömmar.

Tre olika typer av workshops 
Palle kan med sina mångåriga kunskaper och erfarenheter av cirkus, skådespeleri och fulspel bjuda på 
workshops inom cirkus, clown, improvisation och gyckleri. Uppväxten i en cirkus och hans 30 år som 
frilansande artist och skådespelare har öppnat många dörrar till leken och skrattet. Palle har även med 
Clowner Utan Gränser spridit glädje och kunskaper om skrattet och lekens helande krafter. 
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Cirkusworkshop för barn och vuxna
Prova på enklare akrobatik, enhjulingar, lindans 
och jonglering på en öppen cirkusskola för alla 
åldrar. Den pågår i två timmar och är öppen under 
hela den tiden. Workshop i något av de enskilda 
cirkusdisciplinerna går också att boka, exempelvis 
1–2 h akrobatik, jonglering eller lindans och en-
hjuling (med ett maxantal på 15–20 deltagare).

Workshop i improvisationsteater för vuxna
Lär dig säga JA och lita på dina medspelare som 
fångar dig när du kastar dig ut i improvisationens 

fantastiska värld. I ett tillåtande tillfälle hjälper Palle 
deltagarna att förstå eller bygga på sina 
tidigare erfarenheter inom improvisationsteater 
(med ett maxantal på 10–15 deltagare). 

Workshop i clown och commedia för vuxna 
Detta är en teaterbaserad skådespelarteknik inom 
mask och clown. Kräver tidigare erfarenhet av 
sceniskt arbete där vi jobbar med tre olika fokus 
samtidigt för att skapa närvaro (fokus på rummet, 
skådespelaren och uppgiften). Max 10 personer i två 
dagars workshop.



Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne

Praktisk information till föreställningen
Palle och Kalle behöver en scen som är ungefär 5x5 meter, i ett rum där det finns möblerbara stolar. 
Använder även gärna det scenljus och den ljudteknik som finns på plats. Behöver ett eget rum för ombyte 
och med tillgång till rinnande vatten. Längd på föreställningen är ungefär 60 minuter (med möjlighet till 
fika antingen innan eller efter). Har ni projektor och duk finns också möjlighet till en kortare föreläsning 
efter föreställningen om Clownbodia-projektet och Clowner Utan Gränsers viktiga arbete i världen.

Ta tillfället att boka denna helt unika kulturupplevelse genom att anmäla intresse så fort som möjligt. 
Kontakta Palle direkt för bokning och mer information. Hans kontaktuppgifter finns på första sidan i den 
lila bubblan.

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/

