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Barnteater våren 2023 
 

I väntan på våren.  

En ny vår siktas vid horisonten och det är nog fler än jag som längtar efter sol och 

knoppar som slår ut och att världen ska kännas lite mer levande och frodig.  

Kultur och teater får också hjärtan att klappa och nya spirande tankar kan uppstå i 

mötet med  skådespelarna på en scen.  

I mitten av mars har era barn chans att möta Dockteatern Tittut och deras dockor 

som gör något så tråkigt som att vänta, till ett magiskt äventyr. 

I maj gästar Mittiprickteatern vårt Kulturrum och tar med sig filosofiska frågor, sång 

dans, spel och spex på samma tema. Så vänta inte mer, fyll i anmälningsblanketten 

och skicka in! 

 Did och Gogo väntar på bussen  För barn 2,5-5 år  
               Dockteatern Tittut   i mars 
 

 När blir det snart?  För barn 4-6 år 
Mittiprickteatern   i maj 

 
 
Bokade platser  
Skicka in anmälan så snart ni kan. 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/kultur-i-skolan-for-
pedagoger/kultur-i-forskola/ om ni behöver skriva ut fler. 
 
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 in i Kontaktcenter, eller scanna och e-
posta till johanna.vikman@vallentuna.se. Obs! kom ihåg att skriva under. 
Anmälningarna behandlas efter den ordning de inkommer och bokningar bekräftas 
löpande. 
 
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.  
 

https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kultur/kultur-i-skolan-for-pedagoger/kultur-i-forskola/
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kultur

Didi och Gogo väntar på 
bussen

2,5-5 år 

 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus               

 Torsdag 16/3 och Fredag 17/3 kl 9.30 och kl 10.45

Dockteatern Tittut

Didi och Gogo är vänner. De sitter på en bänk och väntar på bussen. 
Men bussen kommer inte. Det händer saker under tiden. En hund kommer 
gående. Det börjar regna. De blir ovänner. De blir vänner igen. Ett träd 
slår ut. Bänken blir en dansscen. Leken gör väntan till ett äventyr. 
Kommer bussen i morgon?

Högklassig magi av Höglunds författarskap med regi, 
dockor och scenbild. Längd 40 min.



kultur

När blir det snart?
4-6 år 

 Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus               

 Tisdag 2/5 och onsdag 3/5 kl 9.30 och kl 10.45

Mittiprickteatern

Att vänta är något som alla känner till! När blir det snart? är frågan i en 
kul och klurig föreställning för barn. Filosofiska frågor om tid, väntan 
och längtan gestaltas med sång, dans, spel och spex!

Vad gör man när man väntar? Hur känns det? Läskigt, långtråkigt, pirrigt? 
Finns det olika sorters väntan? Och när är egentligen SNART? Kan snart 
vara när som helst? Spellängd 30 min.

”Så händer det att en liten teaterföreställning känns som ett stort mirakel.
Mittiprickteaterns nya pjäs När blir det snart? gör mig tvärförälskad.
Två varsamt utmejslade rollfigurer att älska.” Pia Huss, Dagens Nyheter 
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 SID 1/1 

 

FÖRSKOLA 

 

GRUPP/AVDELNING 

 

 
KONTAKTPERSON 

 

TELEFONNUMMER 

 

 

E-POST     (OBS! VIKTIGT. BILJETTFÖRDELNINGSLISTA SKICKAS UT PER E-POST) 

 

MARKERA BETALNINGSSÄTT OCH FYLL I UPPGIFTER.  

OBS! VID FAKTURA GLÖM INTE ANGE FAKTURAADRESS OCH ORG.NR.  

 

VID INTERNBETALNING  ANGE SKOLA SOM BOKFÖRINGSORDER SKALL SKICKAS TILL:  

 

 

VID KONTANT SÅ BETALAS BOKADE PLATSER PÅ BIBLIOTEKET SENAST 5 DAGAR INNAN FÖRESTÄLLNINGEN. 

 

 

VID FAKTURA ANGE FAKTURAADRESS SAMT ORGANISATIONSNUMMER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Didi och Gogo väntar på bussen med Dockteatern Tittut. För barn 2,5-5 år 

I Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus. Tors 16/3+ fre 17/3, kl. 9.30 och 10.45. 
ANTAL BARN 

 

ANTAL VUXNA 

 

 
EVENTUELLA ÖNSKEMÅL KRING TID ELLER DAG OCH DAGAR/TIDER SOM INTE FUNGERAR. 

 

 

  
När blir det snart? med Mittiprickteatern. För barn 4-6 år.  

I Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus. Tis 2/5 + ons 3/5, kl. 9.30 samt 10.45.  
ANTAL BARN 

 

ANTAL VUXNA 

 

 
EVENTUELLA ÖNSKEMÅL KRING TID ELLER DAG OCH DAGAR/TIDER SOM INTE FUNGERAR. 

 

 

  
 
 
 
 

OBS! Underskrift:                                                   Namnförtydling: 
 
 
 
_____________________________                ____________________________ 
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