
kulturskolan

En familjekomedi om tre figurer som ordnar till-
varon. Vad är roligast, bygga eller riva? Vad blir 
kvar när allt faller? I en blåställsinspirerad kore-
ografi blandas arbete och lek. Och hur man gör 
när man är tre?

Idé: Sara Myrberg Medverkande: Sara Myrberg/
Lena Nilsen, Per Dahlström och Bert Gradin, 
Regi Stalle Ahrreman och Marvin Yxner.

Kloss

3-5 år 
 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus               

 18-20/3 kl 9.30 och 10.45 

KULTUR

Teater Tre



kulturskolan

Tänk att fylla år! Konrad älskar kalas.
Rosetter, krusiduller och marsipanrosen förstås!
Hoppas bara att någon kommer….. - Tamdidam, 
tamdidam… Det är ju smarta Siv.
Som kan räkna till fyra, och äter banan med 
skal så man slipper skala! Smart va?

Ett härligt dockäventyr för alla små-åringar från 
2 år, skriven av barnboksförfattaren Anna Rib-
bing. 

Konrads kalas

2-5 år 
 Karby bibliotek     25/3 kl 9.30 och 10.45         

 Kårsta bibliotek    26/3 kl 9.30 

KULTUR

Hedmans Teater



kulturskolan

När Petra vaknar en morgon är det något som 
inte alls känns bra. Snart upptäcker hon en 
tom fläck på pälsen. En av Petras tusen prickar 
är BORTA!
Vill man få en envis prick att stanna måste den
bestämma lite själv. Kommer den då tillbaka
– ja, då har man en riktig vän.

Efter den Augustnominerade boken av Maria 
Nilsson Thore.

Petras prick

2-4 år 
 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus               

 8-10/4 kl 9.30 och 10.45.

KULTUR

Dockteater Tittut



kulturskolan

Vännerna Knut Orange och Sixten Lila har bestämt sig för 
att bygga en kärleksmaskin som de vill visa upp för barnen 
i publiken. Det visar sig vara en egensinnig apparat, som 
blinkar, låter och lever sitt eget liv.

Mer kärlek, tack! är en akrobatisk slängpuss som med slap-
sticks, nyskriven musik och kramar landar i en färgstark be-
rättelse om vad kärlek kan vara.

Pjäsen är inspirerad av ett samarbete mellan förskolan 
Myntet i Stockholm och Friteatern där dramatikern och 
dramapedagogen, tillsammans med 4- och 5-åringar, un-
dersökte begreppet kärlek.

Mer kärlek tack!

4-6 år 
 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus               

 7-8/5 kl 9.30 och 10.45

KULTUR

Friteatern


