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berättelsen om Bastien och Bastienne
En bearbetning av operan "Bastien och
Bastienne", en utav Wolfgang Amadeus
Mozarts första operor, som han skrev när
han själv fortfarande var ett barn. - Redan
bakgrunden kan inspirera barnen till eget
skapande och musicerande.
"Bastien och Bastienne" är inte bara en
historie om kärlek utan det handlar även om
att hitta sitt eget värde och självförtroende.
Kärleksparet hittar varandra till slut både
med hjälp av magi men framförallt genom att
upptäcka sin egen kraft.

Till pjäsen erbjuds även en workshop som passar
Skapande Skola.
Koncept/ idé: Wolfgang Veith
Regi/ textbok: Annika Liljenroth
Scen: Fantasia kulisser, www.fantasia-kulisser.se
Scendekor: Minopera/ Björn Skallström

Fakta:
Ålder: 3-10 år
Speltid: 35 min
Spelyta: 6x6 m, takhöjd 2,6 m
Bygg/rivtid: 60 minuter
Bärhjälp: gärna 1 person
Publikantal: 60 förskolebarn/ 100 skolbarn
Pris: 15.000,- 2a/3e 9.500,- inkl.Moms *
samma dag & plats, ev. traktamente och logi
tillkommer (4 personer)
Reseersättning 50,-/mil (från Sävsjö)
*inom Jkpgs kommun gäller rabatterat pris:
12.500,- för 1:a föreställning

Interaktivt som alla föreställningar av
Minopera. Den här gången erbjuder
vi kostymer och möjlighet till att delta i
en dans på scen.
Har du frågor eller funderingar? Vill du boka en föreställning?
Till denna föreställning erbjuder vi även en workshop, där barnen får
möjlighet till att skapa sina egna kostym innan föreställningen. Se nedan.
Kontakta oss gärna:
info@minopera.se eller ring Annika 076/3933689
www.minopera.se
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I denna workshop som enbart är bokbar i
samband med en föreställning bjuds barnen in till
eget skapande.
Våra musiker som har pedagogisk utbildning och
erfarenhet kommer till er lokal och har med sig
allt som behövs för att barnen kan få skapa sina
egna kostym som de sedan kan få använda
under efterföljande föreställning. Under anledning
kan barnen välja fritt mellan olika djurkostym.
Svårighetsgrad anpassas till barnens ålder och
kunskaper genom våra erfarna pedagoger.

Vi har med oss all material. Arrangören behöver bara ordna
med lämplig lokal där workshopen hellst hålls i seperat rum till
efterföljande föreställning. Barnen ska kunna skapa fritt utan
att få för mycket intryck av den redan uppbyggda scenen.

Fakta:
Ålder: 3-10
Duration: 60 minuter.
Lokalkrav: Tillräckligt med bord och stolar för
det antalet barn workshopen är avsedd till.
Maxantal barn efter överenskommelse
Pris: 5.000 exkl.Moms
Ersättning för föreställningen tillkommer (se
seperat utbudsblad)

Har du frågor eller funderingar? Vill du boka en föreställning?
Workshopen kan enbart bokas i samband med föreställningen
"Magiska Mozart- berättelsen om Bastien & Bastienne". V.v. se
separat utbudsblad.
Kontakta oss gärna:
info@minopera.se eller ring Annika 076/3933689
www.minopera.se

