Lille Frø
Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner?
Lille Frø er en børneteaterforestilling om at være god nok, som man er.

Imens to kustoder stiller op til en udstilling af Lille Frøs kunstværker, fortælles historien om hans liv.
Om hvordan, han kom fra rummet og landede i et meteor hos familien frø. Om hans mange slemme
og skøre narrestreger, og hvilke problemer, disse medførte. Om at rejse langt væk hjemmefra, men
mest af alt om, at man er god nok, som man er, og i virkeligheden er elsket, selvom man er en
SLEM, lille frø.
Forestillingen er baseret på Jakob Martin Strids børnebogsklassiker ”Lille Frø”, der er en blanding af
den klassiske dannelsesroman og en dramatisk roadmovie i form af en populær børnebog med de
typiske, skønne tegninger.

PRODUKTION:
Medvirkende: Ditte Ylva Olsen og Stine Q. Pagh.
Kunstnerisk konsulent: Niels Vendius.
Bogforlæg: Jakob Martin Strid.
Producent: Teater Fantast og Thy Teater i co-produktion.
TEKNISKE INFORMATIONER:
Varighed: 55 minutter.
Målgruppe: 4-8 år.
Strøm: 3200 Watt. Vi vil gerne bede om 2 stik på 2 forskellige grupper samme sted (max 20 meter
fra scenen). Vi kommer selv med omformere, så vi kan tilgå Schuko, DK m. Jord og 3 polet CEE stik.
Mørklægning: Ja.
Scenemål: Bredde: 6,5 meter, dybde: 6,5 meter, højde: 3,20 meter (uden søjler, spær eller
hængende lamper). Gulvet skal være plant.
Bemærkninger: Spillestedet sørger for publikumsopbygning og 2 hjælpere til ind- og udbæring af
scenografien samt opstilling og nedpilning af scenografien.
Opstillingstid: 90 minutter.
Nedpilning: 90 minutter.

PRISER:
Refusionsgodkendt.
Op til 80 personer: 10.000,- kr. eksklusiv moms.
Op til 100 personer: 12.000,- kr.- eksklusiv moms.
BOOKING OG TURNÉ:
Turnéperiode for sæson 2018/2019:
2018: 17. september – 7. oktober + 12. november – 2. december.
2019: 21. januar – 3. februar + 17.marts – 23. marts.
Booking foregår gennem Teater Fantast, som kan kontaktes på telefon: 28833331 / 21920555 eller
e-mail: teaterfantast@gmail.com.

