
Om bakåtsträvaren som tror 
att kor inte kan bygga kojor 

och den nyfikna och kreativa 
livsnjutaren som visar 

på motsatsen.
Allt är ju möjligt.

 Tillsammans.

T E A T E R  P E R O  P R E S E N T E R A R  S T O L T

PREMIÄR hösten 2021

Mamma Mu bygger en koja 
Lekfullt, roligt och svängigt om att gå sin egen väg  



Skapande skola
Teater Peros föreställningar  an-
vänds ofta i lyckade Skapande 
skolaprojekt.  
Vi erbjuder skräddarsydda work-
shops med skådespelare eller 
auktoriserade dramapedagoger 
för den som vill ha hjälp med ett 
efterarbete. Kontakta oss för mer 
information.

Lärarhandledning, med fokus på 
kreativt skapande, kommer att 
finnas  att ladda ner på vår hem-
sida. 

Mamma Mu vill mycket mer än 
vad kor brukar vilja och hon låter 
sig inte begränsas av någon, 
inte ens en kraxande kråka. Med 
humor och uppfinningsrikedom 
visar Mamma Mu var skåpet ska 
stå och att allt är möjligt bara 
man tror på sig själv!

Vi på Teater Pero känner oss 
besjälade med denna lantbruks-
rebell till ko som ständigt hittar 
inspiration i barnen och deras 
lekar. Mamma Mu är en sann 
förebild! 

Denna klassiker av Jujja Wieslander 
och Sven Nordqvist utmanar oss 
i våra favoritkompetenser; musik 
och rörelse. Vi presenterar stolt 
helt nyskriven musik av Ulf Eriksson.

Från 4 år

FAKTA
Regi: Peter Engkvist

På scen: Ulf Eriksson,
Baura L Magnúsdóttir

och Magnus Lundblad
Turné: 2021-2022

Målgrupp: från 4 år

Maxpublik: 80 pers inkl vuxna
alt. enl. myndigheternas direktiv
OBS! Föreställningen kan även 

spelas för en större publik. 
Kontakta oss för mer information.

Speltid: 40 min
Spelyta: 5 x 5 m, 3 m takhöjd

OBS! Under pandemin behöver vi hålla 
avstånd mellan ensemble och publik 

Mörkläggning: Ja, gärna
Elkrav: 2 x 10 Amp, sep. uttag

Bygg/rivtid: 2,5 tim/1,5 tim
Bärhjälp: Ja, två starka personer

Pris: 12 000 kr
8 000 kr för 2:a fst

samma lokal och dag
Stockholms stad subventionerar med

Kulanpremie 80%
Tillkommer:

Resa: 1 500 kr per speldag
25% moms tillkommer

Producent:
Carina Nilsson,

08-458 93 10
carina@pero.se

TEATER PERO
Teater Pero grundades 1983 och har sitt säte i Stockholm. Teater Pero arbetar med mim som grund, tillsammans med 
musik och dialog, och spelar för barn och unga över hela landet. Flera av Teater Peros pjäser har även spelats i övriga 
Europa samt i Asien, Afrika, Nordamerika och Australien.
Mottog 2018 Stockholms stads hederspris Kulturarbete för barn och unga samt har nomineradts till S:t Julianpriset.
Teater Peros verksamhet bedrivs med stöd från Stockholms kulturförvaltning, Region Stockholm och Statens kulturråd.

info@pero.se
08-458 92 10

www.pero.se


