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Fru Meier och Lilla Pip
En föreställning med dockor och skådespelare baserad
på Wolf Erlbruchs berättelse ”Fru Meier och koltrasten”.

Vi träffar den ständigt oroliga Fru Meier och hennes bekymmer om allt från otyglade
hårtestar hos Herr Meier till om plåsterförrådet räcker till, ifall ett flygplan störtar i hennes
trädgårdsland...
En morgon hittar Fru Meier en liten övergiven koltrastunge i trädgården och nu tar hennes liv en annan vändning! Lilla Pip, som hon döper ungen till, måste ju få mat, värme
och kärlek. Och när Lilla Pip är tillräckligt stor måste han lära sig flyga! Och vem ska
visa honom hur det går till?
Just det - Fru Meier!
I vår berättelse är det inte bara den svaga och skyddslösa ungen som får möjlighet att växa och pröva sina vingar och ge sig ut i världen. Även Fru Meiers oro får träda tillbaka och hon vågar möta sin
omvärld med ny tillförsikt.
Tillsammans lär sig både Lilla Pip och Fru Meier att släppa taget och flyga ut över hustaken!

Dramatisering och regi:		
Scenografi och dockor:		
Spelare:				

Ingalill Ellung
Eva Grytt
Margaretha Löfblad
Per Löfblad

Publik: 3-6 år. Max 60 barn/förest. Vid off fst: max 80 pers (barn+vuxna)
Spelyta: 5 x 5 meter + 2,5 m fri takhöjd. Mörkläggning önskvärd! El: 2x10A
Speltid: ca 30 min Byggtid: 2 timme Rivtid: 1 timme
Pris: 8.000:- (inkl soc avg) För nästkommande i samma lokal: 7.000:Tillkommer resor, traktamenten och ev hotellkostnader.
”Som så ofta hos Spektaklet är tempot lugnt men jazzigt rytmiskt...dockor och scenografi är förunderligt precisa, men med
flykt och snits.”
Expressen
”Det är en vacker och ömsint föreställning inte minst tack vare
de suveräna dockspelarna Margaretha och Per Löfblad, som
skickligt växlar mellan dockor och eget spel.”
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