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För 5- 8 år
”Natthimlen är mörk och stilla och full av stjärnor. Cirkustältet är tomt och tyst.
Men i eldslukarens vagn lyser det.
Där föds ett barn, med vidöppna ögon kommer han till världen och ser sig allvarsamt omkring. Samma natt
föds också ett litet föl i cirkushästarnas vagn.
Det är märkvärdigt, de föds samma natt och två stjärnor tänds på natthimlen ovanför cirkustältet”
Pojken Pépé och hästen Stjärna blir bästa vänner. Stjärna kan tala men förstås bara av barnen och de som
ännu är barn i sina hjärtan. De leker, tränar cirkuskonster och får en dag uppträda
tillsammans till publikens jubel. Men cirkusdirektören är inte nöjd. Stjärna skickas bort på en lastbil och en
väntande fångenskap. Allt de båda vännerna har kvar är varandras stjärnor på natthimlen.
Välkomna till ett rörande och humoristiskt, visuellt och musikaliskt teateräventyr!
Barbro Lindgrens berättelse Pojken och Stjärnan är ett älskat och humanistiskt äventyr om vänskap. Om
kampen för vänskapen och modet i en flykt fast en är rädd.
Och om hoppet som plötsligt kan studsa fram i form av en mammahare.

”Ett tajt och samspelt lag som med enkla medel
genererar teatermagi...”
Sydsvenskan

”I sina bästa stunder kan teatern verkligen vara
en magisk plats som förflyttar åskådarna till
andra världar och Pojken och Stjärnan på
Sagohuset bjuder oss alla på en sådan där
magisk stund.”
Skånska Dagbladet

046 12 21 41
www.sagohuset.nu

046 12 21 41
www.sagohuset.nu

Målgrupp 5-8 år
Längd ca 55 min
Spelyta 6 x 6 m exklusive publikplatser
Publik 80 beroende på lokal
Ström 10 A
Takhöjd 3 m
Bärhjälp Två vuxna
Byggtid/rivtid 3/2 timme
Mörkläggning Ja!
Pris 13 800 kr för en föreställning,
21 000 kr för två, samma dag i samma lokal. Moms
tillkommer ej
Premiär 15 februari 2019
Av Barbro Lindgren
Dramatisering och regi Pelle Öhlund
Scenografi Marta Cicionesi
Musik och Komposition Oscar Hielm
Kostym och Mask Evalena Jönsson Lundé
Ljus Mikael Wellershaus
Sömmerska Boel Ask
Stjärnhimmel Lo Wipp
Foto & Film Jan Vesala
Affisch Anna Nilsson
Medverkande Åsa Ahlander, Ola Cítron,
Oscar Hielm och Åsa Hörling

