
TEKNISKE DATA  I GYMSAL

MEDVIRKENDE
Figurteater med 2 figurførere

Riggetid

Bærehjelp

Spilleplass

Takhøyde

Strømuttak

Varighet

Publikum

Alder

Teknikk

KLARGJØRING
Vaktmester eller annen ansvarlig person som kjenner til 
strømuttak og teknikk mottar teatret når de kommer for å 
rigge. Gymmatter, benker, stoler settes opp av arrangør 
etter vår ankomst.

1 time til å rigge opp – 45 min til å rigge ned 

1 voksen person ved ankomst og avreise, 15 min

7 m bredde × 5 meter dybde

Minimum 3 meter 
(ingen lamper eller objekter hengede fra taket)

2 x 16 amp eller 2 x 10 amp

40 minutter

Max 100 i amfi. 
Barn i gymsal på matter / benker / stoler

Fra 4 år – 3. trinn (8 år)

Cirka Teater bringer med lyd / lys / 
svart inndekning til spilling i gymsal. 
Sal bør kunne blendes med gardiner

Kontakt   post@cirkateater.no
Info             www.cirkateater.no

Støttet av Trondheim Kommune
og Kulturrådet

CIRKA TEATER
Figurteater for barn



En liten løve er full av lekelyst. 
Når en tilfeldig papirbit 
flagrer forbi, begynner jakten. 
Merkelige dyr og skikkelser 
dukker opp, og løven får 
overraskelser i fleng!

Cirka Teater har latt seg 
fascinere av det utømmelige 
pågangsmotet barna viser 
gjennom leken. De små har 
en stor evne til å la seg opp-
sluke, leve her og nå, plutselig 
finne noe nytt og følge det 
nye sporet.

Dette er figurteater om de 
rare oppdagelsene og de 
skumle katastrofene. Om 
å falle gang på gang, riste 
værhårene på plass og reise 
seg igjen. Gjenkjennbart for 
de minste, morsomt for de 
mellomste, og kanskje også 
inspirerende for de voksne. 

LØVE er en hyllest til 
nysgjerrigheten og fantasien.

ANBEFALT ALDER:
fra 4 år og oppover

Figurførere
Espen Dekko og Anne Marit Sæther

Dukkemaker          Tatjana Zaitzow
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Konsept
Cirka Teater

Scenografi og regikonsulent
Gilles Berger


