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Barnteater hösten 2019
Redan i augusti kan ni besöka Vallentuna Teater och följa med Oolik genom
snöstormar och in i våra hjärtan. Sedan följer ett lustfyllt äventyr om Mus som längtar
efter det fina röda äpplet som hänger i det stora trädet. Sedan en dockmusikal med
fjärilar i magen och sedan kan n följa med Kurt och Kio i jakten på den perfekta kojan.
I november gästar slutligen en färgsprakande föreställning full av musik & sång!


Vart tog min igloo vägen?
Med Boulevardteatern på Vallentuna teater

För barn 4-6 år
i augusti, fri entré



Musen och äpplet
Med Hedmans teater

För barn 2-4 år
i september



Fjärilar i magen
Med Länsmusiken

För barn 4-6 år
i oktober



Kurt och Kio
Med Teater Tre

För barn 3-6 år
i oktober



Konstiga djur
Med Mittiprickteatern

För barn 3-6 år
i november

Det är skönt att veta, att när höstmörkret kommer, finns kulturen!
Inte mindre än 5 föreställningar gästar oss i höst, var av en i Vallentuna Teater och
fyra fyller Kulturrummet med musik, dans och teater. Ni prickas av före respektive
föreställning, inga biljetter delas ut. Medhavd matsäck kan ätas en trappa upp,
utanför Kulturrummet eller vid lediga bord i foajén. Beställningsblanketter kommer
också finnas på https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kultur/kulturi-skolan-for-pedagoger/kultur-i-forskola/
Stöd en annan förskola. Vissa förskolor har det krångligare med anknytningar,
ersättningsbussar och långa resvägar. Har ni som grupp möjlighet att välja 10.45
föreställningen, gör gärna det.
Bokning Skicka in blanketten per brev, lämna på biblioteket, eller scanna och eposta till johanna.vikman@vallentuna.se. Obs! kom ihåg att skriva under.
Anmälningarna behandlas efter den ordning de inkommer och en fördelningslista
skickas ut per e-post senast v.33
Betalning Biljettpriset är 35 kr inklusive 6% moms, för både barn och vuxna.
Kontant betalning sker senast fem arbetsdagar före föreställningen på biblioteket. För
fakturering krävs beställning av minst 10 platser. Observera att man oavsett
betalningssätt förbinder sig till att betala det antal biljetter man
beställer.
Johanna Vikman, Kulturassistent.
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