
Ludde
en ostyrig slapstick om den krokiga vägen rakt fram
Ludde är en självständig och uppfinningsrik figur som är nyfiken på världen. Nu har vi ställt denna 
lekfulla och livsbejakande vägvisare på teaterscenen - Välkommen till Luddes universum! 

Ibland rör det ihop sig för Ludde men han hittar alltid en alldeles egen, egensinnig lösning. I denna 
musikaliska och collageartade föreställning gestaltar Lise Edman och Ola Johansson Ludde med stor 
humor, lågmäld clownteknik och fingertoppskänsla. Teater Pero hyllar Ulf Löfgrens älskade barnbok-
skaraktär Ludde genom att bjuda in till en rolig, rytmisk, lekfull och jazzig föreställning - med live-
musik.

I föreställningen har vi inspirerats av berättelser ur böckerna Ludde, Ludde blir glad, Ludde tvättar, 
Ludde och telefonen, Ludde lagar soppa och Ludde och någon.

...förmedlar ett livslustigt bejakande av nyfiken kreativitet. 

...den uppfinningsrike Ludde testar sig fram och såväl skojiga upprepningar som 
busiga tokerier lockar till skratt.
Regissören Peter Engkvist har signerat en avspänt småknasig show i improvisa- 
toriskt jazzig tonart.  SvD

Regi: Peter Engkvist På scen: Lise Edman och Ola Johansson 
Musik: Ola Johansson Scenograf & kostym: Lina Serning
Ljus: Wilhelm Belin Illustration: Ulf Löfgren
Efter Ulf Löfgrens böcker 
Med stöd av stat, Region och Stad

Box 706 120 02 Årsta 
08-458 92 10 www.pero.se

Målgrupp: från 2½ år

Maxpublik: 60 personer

Speltid: 30 minuter

Spelyta: 4 x 4 m  

Takhöjd: minimum 2,70 m

Mörkläggning: Ja 

Elkrav: 1 x 10 Amp, sep. uttag 

Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim   
Bärhjälp: Ja, en person

På turné hösten 2022 samt 2023
Ord. pris: 11 000 kr, 8 000 kr för 2:a fst 
i samma lokal och dag

Stockholms stad subventionerar
med Kulanpremie 50% 

Tillkommer:
Resa: 950 kr per speldag

25% moms tillkommer 

Kontakt:  Carina Nilsson 08-458 93 10 
     carina@pero.se
Föreställningen spelas även på fast scen i 
Stockholm. Mer info hittar du på pero.se 


