Djävulens Tre
Guldhår!

”Det är fysisk enmansteater när den är
som bäst. En tom scen med svart
bakgrund, ingen dekor och inga
speciella scenkläder. Ändå bjuds
åskådarna på fantastiska bilder och
upplevelser.”
Västerbottens Folkblad ”…teatern var
hur bra som helst.
Uppdaterad 5 Mars 2009

Medverkande: Robert Markström
Målgrupp: 6-12 år
Publikantal: 60 pers
Spelyta: 4x4 m. Obs! Måtten är
exklusive publikplatser. Arrangören
står för sittplatser.
Takhöjd: 2.10 meter
El-krav: Nej
Bygg + rivningstid: 60/30 min
Bärhjälp: Nej
Speltid: ca, 35 minuter
Turné: Ht2009 & Vt2010
Gage: 4500 kr
Traktamente: 300 kr/dygn/pers
Resekostnad: 40 kr/mil
Pojken kom till världen med segerhuva och man spådde att han skulle
gifta sig med kungens dotter och bli kung.
Kungen i landet hade dock ett elakt hjärta och ville förhindra detta till varje
pris och lade lyckobarnet i en låda och kastade honom i utför ett stup, men
lådan landade i floden och guppade iväg i den brusande forsen som ett
ståtligt skepp.
Kommer kungen att lyckas med sina onda planer eller slår de tillbaka på
honom själv? Och hur ska Pojken klara av alla faror som lurar igenom
livet? Svar på detta och mer därtill får du om du vågar följa med!

Logi: 1 enkelrum i förekommande fall.

Efter succéerna med ”Mästerkatten i stövlar” och ”Den tappre lille
skräddaren” kommer nu ännu en föreställning från Bröderna Grimms
sagovärld. Ett äventyr där det goda vinner över de onda. Endast med sin
kropp och röst som uttrycksmedel lyckas Robert med konsten att måla upp
fantastiska miljöer och roliga karaktärer.

Robert och Teater Mila har tilldelats
Arvidsjaurs kulturstipendium 2005
Skellefteås Arbetsstipendium 2006

Övrigt: 10 föreställningar på en
vecka= 10% rabatt. 15 förest.= 15%
rabatt på föreställningskostnaden.
Kan bokas via: www.teatermila.se
www.scenkonstinorr.se
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