
Spelas: höst 2022
Föreställningslängd: ca 35 
min.
Maxpublik: 60 barn eller 
totalt 80 pers.
Spelyta: 5x5 m. 
Lokalyta: 6x10 m.
Takhöjd: 2,4 m. 
Elkrav: 1st x 10A
Mörkläggning: Ja tack!
Bygg-/Rivtid: 2,5 tim/1 tim
Bärhjälp: Nödvändigt

ENHETSPRIS:  17 700 kr.
Inkluderar första fst, traktamente, resor, 
hotell (2 enkelrum)
Andra fst samma dag/lokal 8 000 kr

Max två föreställningar per dag

Kontakt: Producent Agneta Attling
agneta@dockteaterntittut.se
08-669 21 74
www.dockteaterntittut.se

SNÖ
Familjeföreställning från 4 år

En dans - och dockföreställning med inspiration från 
Sapmi. I samarbete med Dans i Nord.

Medverkande: Tobias Ulfvebrand & Hugo Therkelson
Regi: Sophia Segrell
Idé & dramatisering: Ensemblen
Dockor & Scenografi: Lisa Kjellgren Almstig
Koreografi & Musik: Hugo Therkelson & Tobias Ulfvebrand
Ljud: Hugo Therkelson
Ljus: Robin Thorman

“ ”Magiskt ” är ett idag överutnyttjat ord – men ”Snö” bjuder verkli-
gen på magisk, scenisk fjällpoesi.” Svenska Dagbladet

”Med små medel blir det inte bara en visuellt och musikaliskt inta-
gande föreställning, outtalat förmedlas dessutom respekt för naturen 
och det liv som pågår i fjällvärlden.” Expressen

Snön knarrar & gnisslar. Isen spricker. Djuren rör sig över land-
skapet. Naturen är självklar, evig och okonstlad. En källa till 
energi och eftertanke. 
Det samiska språket har 200 ord för snö: Smält snö, flygigt snö, klib-
big snö, hård snö, isig snö med mera. 
Tack vare ett samarbete med Dans i Nord med residens i Jokkmokk 
hämtar Tittut denna gång inspiration i ett storslaget fjällandskap 
med rikt djurliv. 
Genom dans och dockor gestaltas den samiska fjällvärlden.
Idé & dramatisering av ensemblen som skapade succén 
VILL HA HUND.

Detta utbudsblad är riktat till arrangörer i Skåne !
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”…en sällsynt skildrad samklang mellan djur och människa. Som en 
påminnelse om vikten av ödmjukhet inför naturens under.” 
Dagens Nyheter

“Det är både tänkvärt och poetiskt”  Expressen


