Teater DaCapo
presenterar

Grodan och främlingen
fritt efter en bok av Max Velthuijs

Grodan, Grisen, Ankan och Haren bor grannar i skogen.
En dag slår sig en främling ner i skogsbrynet. Vem är han? Vad vill han? Vad gör han?
En smutsig Råtta som måste bort tycker Grisen. Han är fräck och han stjäl, klagar Ankan. Tillhör inte
skogen alla? filosoferar Haren. Grodan vill själv se. Snart upptäcker han att Råttan är både snäll och
skojig och kan en massa saker som är bra att kunna. Grodan tycker om att sitta och lyssna till alla
spännande äventyr som Råttan berättar om. Du borde inte träffa den där smutsiga Råttan, säger Grisen.
Han är inte som vi, inflikar Ankan. Men vi är ju olika allihop, svarar Grodan…
Denna föreställning tillägnas alla djur på vår jord, vilken färg eller fason de än har. En historia som i fabelns form
vill medverka till att motverka främlingsfientlighet och skapa en större förståelse för allas lika värde.
Se trailer: https://youtu.be/XUzzF0ByWnQ
För: barn 4-8 år och som familjeföreställning. Speltid: ca 35 minuter. Spelyta: minst 4 x 4 meter (publikplatser tillkommer och plats för
ljusstativ). Takhöjd: minst 2,5 meter. Bygg- och förberedelsetid: ca 2 timmar (beroende på lokal). Rivtid: ca 1 timma. Elkrav: 1 x 10 A utan
annan belastning än våra strålkastare. Mörkläggning: Inte nödvändigt, men föreställningen gör sig bättre i mörklagd lokal. Bärhjälp: Gärna.
Publikantal: max förskole- och skolföreställning 60 barn, max offentlig föreställning 80 personer (beror också på hur spellokalen ser ut).
Pris: 7 500 kr, andra föreställningen samma dag i samma lokal 4 500 kr. Resor tillkommer, 50 kr/mil (minst 300 kr).
I förekommande fall tillkommer traktamente för 2 personer och övernattning i 2 enkelrum.
Med stöd av Uppsala kommun och i samarbete med Gottsunda Dans & Teater. Rättigheter: Andersen Press Ltd./Berghs förlag.
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