
Tillsammans med några av landets skickligaste 
mimare och teatermusiker, alternativt med våra 
auktoriserade dramapedagoger, får eleverna, 
genom övningar och lekar, utmana sig i sitt eget 
gestaltande efter att först ha sett föreställningen 
Mamma Mu bygger en koja. 

Mamma Mu vill mycket mer än vad kor brukar 
vilja och hon låter sig inte begränsas av konven-
tionerna eller av andras åsikter. 

Vi på Teater Pero känner oss besjälade med 
denna lantbruksrebell till ko som ständigt hittar 
inspiration i barnen och deras lekar. Precis som 
vi!  Hon låter sig inte begränsas av svårigheter el-
ler andras åsikter utan löser problemen, njuter av 
livet och är fri. Mamma Mu är en sann förebild! 

Teater Pero har lång erfarenhet av att arbeta 
med Skapande skola och våra projekt är alltid 
mycket uppskattade.

Men mu. Det gör väl inget om man 
böjer en spik eller två. Det blir en 
koja ändå.
Mamma Mu

Välkomna till en värld där 
allt är möjligt. 
Med berättelsen om Mamma Mu 
kan man inspireras till det mesta!

Vi ses!

Ett anarkistiskt projekt om att utmana rebellen inom sig och anama devisen; 
Det är inte svårare än du tror. 
Eleverna får utforska sina egna kroppsliga uttryck och sin kreativitet inspi-
rerade av föreställningen Mamma Mu bygger en koja.

 

Mamma Mu bygger en koja 

   4 - 7 år

info@pero.se
08-458 92 10

www.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.



PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp:    4 - 7 år
Turné:     2021-2022
Antal tillfällen:   2 (Föreställning 40 min + Workshop 40 min)
Kontakt:    Karin Westholm
    karin@pero.se
    tel. 458 94 10

Maxantal föreställning: 80 pers. alt. enl. myndigheternas rek. 
Maxantal workshop:   1 klass/workshop 
    alt. ca 20 barn delvis indelade i halvklass

Föreställningens behov: Golvyta 4 X 4 meter 
    Takhöjd 3 meter
    Mörkäggning av lokal rekommenderas  
    El 2 X 10 Amp.
    Byggtid 2,5 timma
    Rivtid 1 timma

Workshopens behov:  Tillgång till två lokaler på skolan, klassrum   
    eller grupprum

Priser Föreställning:  12 000 kr
    8 000 kr för 2:a fst samma dag och lokal
    kostnad för resa 70 kr/mil
    Avgår ev. subvention i din region

Priser Workshop:  6 000 kr
    5 500 kr för 2:a ws samma dag och skola
    kostnad för resa 70 kr/mil alt. tåg/buss

Vid turné utanför Sthlm
tillkommer:   Traktamente 380 kr/person/natt
    Logi: hotellstandard, enkelrum
    Föreställning spelas av 3 pers.
    Worskhops genomförs av 2 alt. 3 pers.

  Moms 25% tillkommer på alla kostnader

               Postadress: Box 706 120 02 Årsta


