
En cirkusföreställning om konsumtion, relationer och viljan att passa in.

I en värld av prylar möter vi tre karaktärer som samlar, köper och stolt visar upp allt de 
äger och har. Men de har svårt att vara helt nöjda, för plötsligt har någon av de andra mer 
och vipps blev det nya gammalt och det fina fult. 
Med akrobatik, objektmanipulation och jonglering skapas lekfulla koreografier som 
undersöker vilka värden som driver vår samvaro. Hur påverkas relationen till varandra 
genom relationen till våra saker? 
En visuell föreställning som passar hela familjen, oavsett ålder eller språkkunskap.

Föreställningens längd: ca 40 min
Scenmått: min. 5x5 m
Takhöjd: min. 4 m
Mörkläggning: behövs ej 
Tillträde till scen: 2 timmar innan föreställning, 2 timmar efter.
Backstage: rum för omklädning och uppvärmning.
Rekommenderad ålder: Familjeföreställning. Passar alla åldrar från 6 år. 
Medverkande: Alaya Vindelman, Andrea Hilario, Johannes Starke. 
Regi: Ensemblen med assistans av Ed Damron och Vidisha Mallik.
Koreografi: Ensemblen
Musik: Matti Nilsson
Kontakt: kollektivknaster@gmail.com, tel: 0705436395
Hemsida: www.kollektivknaster.com & www.cirkusskeppetjohanne.com
Pris: 16000 kr (ex moms 25%) + resa och boende. (Rabatterat pris vid inköp av flera föreställningar)

En samproduktion mellan Kollektiv Knaster och Spinning compass performance.
Med stöd av Kulturrådet och Karavan- plattform för samtida cirkus i södra sverige. s c e n k o n s t k o l l e k t i v

ALLT SOM ÄR MITT



 

PRISMALL & INFO FÖR SALTO! 
FÖRESTÄLLNINGEN ALLT SOM ÄR MITT 

 
Produktionens namn: Allt som är mitt 

Grupp/kulturskapare:  

Kollektiv Knaster/ Spinning Compass Performance 

Länk till webbplats: Kollektivknaster.com / 

cirkusskeppetjohanne.com 

Gruppens hemort: Malmö 

Målgrupp: Barn & familjer 

 (Skolföreställningar rekommenderas fr 6 år) 

Max antal barn i publiken: 200 personer  

Längd på föreställning: ca 40 min 

Antal medverkande: 3 personer 

Spelyta exkl. sittplatser:  minimum 5x5 m 

Takhöjdskrav: Minst 4 m 

Krav på golv: Inga specifika, vi tar med egen 

dansmatta. 

Krav på elektricitet: Vanligt eluttag.  

Krav på mörkläggning: Nej 

Bygg/Riv Tid: 2.5 h före, 2 h efter show 

Bärhjälp: Om möjligt men inget krav 

Spelplats: Föreställningen är skapad för att enkelt kunna  

sättas upp i olika sorters lokaler. En fast scen är inget krav.  

Möjliga spelveckor i Salto i oktober: I nuläget är vi bokningsbara hela Oktober. 

Ev. möjlig spelperiod i Skåne utanför oktober: 2022 

Övrigt: Om arrangören/spelplatsen har PA föredrar vi att låna. Annars tar vi med. 

 

Enhetspris 

1:a Föreställning. Gage: 16 000 kr (+ moms 25%: 4000 kr)  Total: 20 000 kr 

2:a  Föreställningen (Dag 1) 13 500 kr (+moms 25% :3375 kr) Total: 16 875 kr 

3:e Föreställningen (Dag 2 samma scen) 13 500 kr (+moms 25% :3375 kr) Total: 16 875 kr 

4:e Föreställningen (Dag 2 samma scen) 12 000 kr (+moms  25%: 3000 kr) Total: 15 000 kr 

*Vid fler föreställningar på samma scen i sammanhängande turnet gäller 4:e föreställningens pris. 
 

● Halvdagstraktamente tillkommer vid spelning utanför Malmö med minst 5 mils avstånd.  

● Ifall föreställningen planeras att spelas på en tidig förmiddag utanför Malmö, med längre körsträcka 

än 50 min, föredrar vi att sova över på orten vi spelar, för att hinna bygga och värma upp.  

 

 

 

 

 

 


