
 

 
 

 

 

 

Digitalt utbud  

med föreställningar och workshops  
för barn och unga våren 2021 – i coronatider! 

Allmänt  
För er som inte kan eller vill ta emot fysiska föreställningar under våren -21 så presenteras här 
ett utbud med några olika typer av föreställningar och workshops som kan visas digitalt.  
 
Vi hoppas självklart att det snart ska gå att ha fysiska föreställningar som ju ger så otroligt 
mycket mer men i avvaktan på det så presenteras detta utbud. 

Regionalt arrangörsbidrag 
Även för detta digitala utbud bör det gå att söka regionalt arrangörsbidrag för de flesta av de 
olika förslagen. Kontakta Maria Brusman, Region Östergötland, 
maria.brusman@regionostergotland, om du har några frågor. Mer information finns på 
hemsidan.  

Produktioner, workshops 
För förskolan: 
Dockteatern Tittut: Har flera digitala föreställningar. https://dockteaterntittut.se/ 
 
Teater Allena: Gomiddag Grisen kan sändas digitalt.  
 
Teater Imba: Vår version av Tarzan. Vår version av Skönheten och Odjuret. Vår version av 
Askungen. Vår version av Snövit och de 6-8 dvärgarna. Vår version av Lejonkungen. Alla kan inte 
vara bäst. Samtliga föreställningar kan kombineras med en workshop. 
 
Oktoberteatern: Fem myror är fler än fyra elefanter. 
 
Unga Klara: För jag säger det  
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För åk 0-3 

Teater Imba: Vår version av Skönheten och Odjuret. Vår version av Askungen. Vår version av 
Snövit och de 6-8 dvärgarna. Vår version av Lejonkungen. Samtliga föreställningar kan 
kombineras med en workshop. 
 
Pygméteatern: Workshop i skuggspelsteater 
 
Pantomimteatern: Workshop ”Mima med oss”. (Finns inte på hemsidan, kontakta producenten 
för mer info). 
 
 
För åk 4-6 
Teater Allena: Lös Fallet  
En polis blir kontaktad av klassen för att berätta om några fall som han har löst. Efter varje fall 
får klassen tillsammans komma fram till vem som var förövaren. Behöver de hjälp så får de det. 
Efter föreställningen får klassen tillgång till några filmade fall som de kan lösa närhelst andan 
faller på. För den digitala varianten, kontakta producenten.  
 
Teater Imba: Vår version av Skönheten och Odjuret. Vår version av Askungen. Vår version av 
Snövit och de 6-8 dvärgarna. Vår version av Lejonkungen. Samtliga föreställningar kan 
kombineras med en workshop. 
 
Pygméteatern: Workshop i skuggspelsteater 
 
Pantomimteatern: Känsloworkshop (finns inte på hemsidan, kontakta producenten för mer 
info). 
 
 
För åk 7-9 
Teater Imba: Samtidigt för länge sedan.  Kan kombineras med en workshop.  
 
Unga Klara: Girls will make you blush  
 
Pygméteatern: Workshop i skuggspelsteater 
 
Cirkus Cirkör: Flera digitala föreställningar går att se i sin helhet på hemsidan.  

Frågor/information: 
Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland 
Ulf.thorn@riksteatern.se 
Tel 070-395 55 16 
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