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PROMENADTEATER

KONTAKT
Beatrice Jasz
Producent, 070 45 49 868
beatrice.jasz@teatercarpa.se

TEATER CARPA
76962 - 5-7075 
Finslipargränd 8
141 46 Huddinge

Läs våra recensioner:

Det ska vara enkelt och smidigt

för dig som arrangör.

Vi värde
sätter 

service 
lika

högt so
m vårt skådespel.
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Perfekt form av teater för
alla med äventyr i själen
eller spring i benen! Alla
våra föreställningar är

interaktiva. Publiken får
tycka, tänka, smyga,

springa och leta ledtrådar
för att lösa mysteriet.

070 45 49 868
beatrice Jasz producent

I 10 år har vi låtit barn och
familjer gå på äventyr med oss

runt om i Sverige. I våra
föreställningar följer publiken

med skådespelarna på en
promenad och blir en del av

berättelsen. Våra unika
barnteaterföreställningar kan
spelas var som helst samt när

som helst under hela året.
 

Det ska vara enkelt att arbeta
med oss. Vi arbetar för - och

tillsammans med alla
involverade. Nedan hittar du våra

aktuella föreställningar under
2023. Hoppas du hittar ett
äventyr som passar just ert

evenemang eller skola. Vi hörs!
 

INFORMATION
PROMENADTEATER

Du bestämmer!
Låt gatan, skogen ellerhembygdsgårdenförvandlas till någotmagiskt och spännande. Vibygger upp scener runtom i ditt valda område.

Under 10 år har vi
producerat barnteater i

äventyrsform i olika
sammanhang. Vi vet vad

vi gör, vi garanterar
kvalitativa föreställningar
och service i världsklass. 

Perfekt för alla

Kvalité och service

www.teatercarpa.se
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IRRBLOSS
En spännande och rolig
föreställning om familj och
förändring.

Följ med Julia i mysteriet om att
hitta ett Irrbloss. Träffa den läskiga
lyktgumman och kämpa för
drömmen om att kunna önska dig
vad som helst på hela jorden. 

NÄCKEN
En spännande och rolig
föreställning om att tro på sig själv
och följa sin magkänsla. 

Följ med Julia på ett stort och
spännande sommaräventyr. Här
möts fantasi med folksägen. Ett
sista äventyr med gänget innan
barnasinnet börjar bli vuxet.

SVERIGETURNÉ SOMMAR 2023

SVERIGETURNÉ VÅR 2023

VÅR OCH SOMMAR 2023
AKTUELLT UTBUD

Läs mer >>

Läs mer >>
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SVARTA MADAM

En spännande och läskig
föreställning om vänskap och
att tackla motgångar.

Följ med Julia på ännu ett
spännande och läskigt
äventyr! När ondskan vaknat
blir hon tvungen att be om
hjälp för att rätta hennes
misstag.

BJÄLLERKLANG

En spännade, julig och rolig
föreställning om girighet,
familj och uppskattning

Följ med Julia på ett mysigt,
juligt och spännande äventyr
där hon måste rentvå sitt
namn för att rädda sin familj.

SVERIGETURNÉ VINTERN 2023

SVERIGETURNÉ HÖSTEN 2023

HÖST OCH JUL 2023
AKTUELLT UTBUD

Läs mer >>

Läs mer >>
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1 föreställning per dag: 14 000 kr
2 föreställningar per dag: + 2000 kr
3 föreställningar per dag: + 4000 kr
Reseersättning: 40 kr/mil

Vid turné utanför Stockholmsregionen tillkommer
logi; 2-3 enkelrum, lunch/fika alternativt
traktamente 250 kr per skådespelare.

Målgrupp: rek. 6-11, åk 1-4, hela familjen
Maxpublik: rek. max 50-60 pers inkl. vuxna
Speltid: 45 min + 15 min mingel
Spelplats: Var som helst
Region: Hela Sverige
Min. bygg/rivtid: 15 min -1h / 15 min
Antal skådespelare: 2-3
Mörkläggning: Nej
Elkrav: nej
Bärhjälp: Nej

FAMILJETEATER
Bjud in barnfamiljer till en unik
upplevelse att dela, låt barnen

springa och leta ledtrådar
tillsammans med sin vuxen.

OFFENLIGA FÖRESTÄLLNINGAR
SOMMARBOKEN | BIBLIOTEK | FRITIDSBANKEN | SKOLLOVSAKTIVITET 

 FRITIDS | KULTURDAGAR  | MARKNADER | BYGDEGÅRDAR
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"Vi alla minns hur det var när vi var barn, livet stod
på spel flera gånger per dag. När vi räknade varje
krona för att köpa godis, bråkade med bästisen eller
fick skrapsår på knäna efter att vi cyklat omkull. Det
var genom dessa minnen som konceptet
promenadteater väcktes till liv. Vi ville skapa en form
av teater där barnen fick en upplevelse som vanligen
bara står i böckerna eller ses på film.

Vi vill låta barnen vara med om ett äventyr som
grundar sig i deras vardag och där deras största faror
eller drömmar kommer till mötes. Ingen tanke eller
fundering är för liten eller för stor. Med våra
interaktiva föreställningar blir äventyret verklighet
och barnen har makt att påverka och vara hjälten i
berättelsen. 

Vi förmedlar ett tydlig budskap som grundar sig i att
varje barn är viktigt och behövs. Vi tror att med
teatern som verktyg blir lärandet ett minne för livet."

Intresse
rad? Hör av di

g

så skickar
 vi

projektb
eskrivnin

g och

kostnads
förslag.
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SKAPANDE SKOLA
LÅT BARNEN RÖRA PÅ SIG OCH UPPLEVA

TEATER PÅ ETT HELT NYTT SÄTT!

UTDRAG UR PROJEKTBESKRIVNINGEN
SYFTE & BAKGRUND
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VÅR, SOMMAR, HÖST, VINTER 2024

Det går utmärkt, bokningen är öppen!
Rubriker och handling släpper vi under våren 2023.

Är du sugen på att boka
föreställningar under 2024?

AKTUELLT UTBUD
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