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Artikel 7 i Barnkonventionen: Varje barn har rätt till ett eget namn
Alla ska ha ett namn
Det är bestämt så
Jag har mitt och Du har ditt
En del har korta, andra mycket långa och en del kanske kan krångla
Ett namn är fyllt av längtan och kanske en del förväntan
Vissa namn är gamla och andra kan man samla
Men de flesta namn har någon valt bland tusen och åter tusen
För att just du ska få det finaste och vackraste bland alla husen.
 
I Vad heter du?  får barnen träffa Namnsamlarna, två udda figurer som samlar på namn som för 
och följer barnen på en ljud- och rörelseresa genom förskolegården.
 
Vad heter du? är en lek med identitet och breddar perspektivet av vad ett namn är och kan 
innehålla. Vi identifierar och omdefinierar omgivningen med hjälp av barnen.

Vad heter du? är en interaktiv föreställning där vi leker med namnens ljud och hittar nya sätt 
att röra oss med barnen på gården. Namnen blir en koreografi och koreografin blir musik och 
musiken tar oss vidare i världen. Under föreställningen skapas ett ljudkonstverk som kan spa-
ras och upplevas senare. 

Vad heter du? är en platsspecifik rörelse och ljudvandringsföreställning för barn 3 - 5 år. Före-
ställningen har arbetats fram tillsammans med Koreografen Aloun Marchal.

VAD HETER DU?
3-5 år

Premiär 16 maj 2022
En dansant och humoristisk ljudlek för förskolegården 

som kan spelas utomhus i alla väder.

PRAKTISK INFO
Målgrupp: 3-5 år
Föreställningslängd: ca 20 min, kan spelas 3 ggr/dag
Publikantal: max 20 barn
Lokaler: Utomhus, förskolegården
Spelyta: Vi rör oss över gården
Teknik: Ingen
Byggtid/rivtid: 30 min/30 min
Pris: Kontakta oss för turnépriser 

Idé: Nelly Zagora och Anna Svensson Kundromichalis 
Medverkande: Nelly Zagora och Anna Svensson 
Kundromichalis
Koreograf: Aloun Marchal
Illustration: Stavros Kundromichalis
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