“... den fantastiska föreställningen...
enastående ensemblespel”
KVÄLLSPOSTEN
”Livsvisdom på barns vis”
“Ola Citrons och Peter Öbergs spel är oerhört
vältajmat”
”… en pjäs fylld av värme, humor och sorg”
SYDSVENSKAN

AV: ULF STARK
Ulf Stark är en av Sveriges mest uppskattade barn- och ungdomsförfattare som nu
specialskriver pjäsen Märklin och Turbin för
Teater Sagohuset. Han har bland annat skri-

“... en vacker och kärleksfull historia... iscen- Johanna?”. Teater Sagohuset har sedan
tidigare spelat Ulf Starks “Elefantguden” och
sättningen fångar både humor och poesi”
“Lilla Asmodeus”.
“Stora och skiftande känslor och en stor
föreställning i det lilla formatet bjuder SagohuPremiär: På Teater Sagohuset, 20 sep 2013
set på i höst”
Turnéperiod: ht 2014, våren 2015
SKÅNSKAN
I Teater Sagohusets kommande föreställning Målgrupp: 5-10 år
för alla från 5 år är pjäsens huvudpersoner Pris: 2 föreställningar samma dag i samma
de två bröderna Märklin och Turbin.
lokal: 19 000 // en föreställning 11 800
Bygg/rivtid: 2h/1h
Märklin är yngst. Han är positiv, lustfylld och El: 16A
lite naiv. Turbin är mer farbroderlig och även Scenmått: 6m bred, 6m djup, 3,5m takhöjd
om han är äldre än Märklin så vet man Bärhjälp vid in- och utlast: 2 vuxna
inte hur gammal han är, inte ens han själv Mörkläggning: Gärna
Maxpublik: 80-100 beroende på lokal
kvarlämnade saker efter en försvunnen far.
Bokning och frågor
över öknar och och en plånbok med sedlar 046-122141
teater@sagohuset.nu
i.
www.sagohuset.nu
Ett storslaget äventyr börjar när Märklin och
Turbin en dag lämnar sitt hus för att ge sig av Av: Ulf Stark
för att söka rätt på sin pappa. Under resans
gång träffar vi lindanserskan Tanja, hunden Kostym: Helle Carlsson
Komstymmästare: Anika Cano
Jaff, urmakaren som bor i närheten och
Kärleken. Märklin och Turbin är en lite galen Sömmerska: Channa Carlestam och Eva
Widegren
och mycket rolig historia om längtan,
Mask: Agneta von Gegerfelt
kamratskap, illusioner och om högfärd,
Musik: Anders Melander
kärlek och glädje.
Ljus: Ilkka Häikiö
Medverkande: Ola Citron, Nanna Nore,
André Kaliff
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