
Kejsarens nya kläder!



MEDVERKANDE:
Regissör och scenograf: Lars Bringås

Skådespelare: Anna Littorin och Polly Kisch

Kostym: KEL

Manus: fritt efter H.C. Andersen i bearbetning av regissör och ensemble.

Dramaturg: Andrea Vogel

Producent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion 

Ett samarbete med Ö2. Med stöd av Stockholms Stad

KEJSARENS NYA KLÄDER!
Den klassiska sagan Kejsarens nya kläder berättas här på ett fartfyllt och roligt sätt.

Skådespelarna hoppar mellan olika roller och olika sätt att berätta. Det är skojigt, spännande och lite snurrigt.

Kejsaren är galen i kläder, och att det ska vara nytt, rätt och snyggt! Allt kretsar kring kläder fast Kejsaren egentligen har ett land att ta hand 

om. Men ingen kan riktigt säga ifrån, för Kejsaren bestämmer allt. När två lurendrejare ser sin chans att både tjäna pengar och spela 

Kejsaren ett spratt, finns det ingen som vågar berätta sanningen. Ingen vill verka dum eller förlora makt och kompisar. Trots att Kejsaren 

ju är… naken!

Men vad händer om någon tar mod till sig och säger sanningen? Trots att denna någon bara är ett barn.

Till föreställningen finns det lärarmaterial att ta med till förskolan/skolan för vidare samtal på temat. 



Teknisk info turné:
Spelyta: 5 x 3 m, takhöjd minst 2,5 m - samt plats för publiken
Vi behöver två vanliga eluttag

BILJETTINFORMATION:
Föreställningen spelas på: Teater Ö2, Bergsgatan 11, Kungsholmen (f.d. Fria Teaterns Lilla scen) 

under perioden: 10/10 – 21/10-2022  mån-fre kl. 9:15 och 10:30

Föreställningen kan också beställas för turnéspelningar under perioden: 26/10 - 9/12 -2022

Föreställningslängd: ca 35 minuter

Ålder: 4-7 år

Max antal barn per föreställning: ca 45 st på Ö2 och 55 st på turné 

Pris: 90 kr/barn (med Kulan subvention)

Alternativt: hela salongen/turnéföreställning:  10 000 kr

För mer information och bokning, kontakta oss på:
Producent Ulrika: 070-108 57 57

Mail: ulrika@scenitproduktion.se   

mailto:ulrika@scenitproduktion.se


Hjärtligt Välkomna!

www.kelkelkel.se

https://www.kelkelkel.se/omkel

