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VILSE - ett förtrollande äventyr är en berättelse om de två trollen Viva och Valle som är ute i natten för att
samla kottar till vintern. De vet att de måste hinna hem innan dagen gryr, för om solens strålar träffar trollen
kan de spricka!
Vännerna leker och småkivas medan de traskar allt längre in i skogen i jakt på de största kottarna. Plötsligt upptäcker de att de har gått VILSE och blir osams om vems fel det är. När solen börjar glittra i trädtopparna inser
de att det bara finns en sak att göra, trots att det är farligt. De måste kalla på den ”Den stora Vägvisaren” - ett
magiskt skogsväsen som kan hjälpa dem att komma hem, men som inte riktigt går att lita på.
Det börjar spraka och gnistra och från ingenstans och överallt hörs en röst som utmanar Viva och Valle att svara
sanningsenligt på tre kluriga frågor. För att överlista Vägvisaren gäller det nu att de börjar samarbeta och sätter
ord på vad de känner innerst inne...
VILSE är ett lekfullt och spännande äventyr om att förstå varandras olikheter och lösa svårigheter tillsammans.
Viva och Valle - ”Det finns ingen känsla som är den sämsta”.

URPREMIÄR LÖR 11 DEC 2021

Maxpublik 60 elever Längd 30 min Målgrupp 5-7 år Spelyta 4,5 x 4,5 m, normal takhöjd Bygg/riv 2 h/ 1 h
El 2 separata10 Amp Mörkläggning Ja, nödvändig Föreställningspris 10.200 före eventuella subventioner.
På turné tillkommer resor, trakt & logi för 3 pers. 2:a föreställning samma dag/lokal 8.200 kr före subventioner
Manus/ medverkande Johan Ehn & Carina Jingrot samt tekniker Regi Hedvig Claesson Scenografi/ kostym
Marika Feinsilber Sömnad Anna Johansson Mask Johanna Rönnbäck Ljusdesign Maria Ros Musik Johan
Ehn, Carina Jingrot & Isak Bergmark Jingrot Klarinett Robert Ek Ljud Viktor Ros Palmklint Vägvisarens röst
Cecilia Nilsson Produktion Anna Stigert & Erika Häll Foto Anders Thessing Trailer, film Eric Rusch
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