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Jaguaren
Jaguaren ä r en dansfö reställning baserad på barnboken Jaguaren av Ulf Stark och Anna Hö glund
koreograferad av Ellinor Ljungkvist. I fö reställningen mö ter vi den lille pojken Elmer som fö rvandlas till
en modig jaguar när han ska sova. Han drö mmer sig bort och ger sig ut på ä ventyr i staden. Där träffar han
en farlig hund, elaka människor som tycker om päls och en snäll katt som heter Ellinor. Elmer och Ellinor
blir bästa vänner och upptäcker storstadsdjungeln tillsammans. Fö reställningen vä nder sig till barn frå n 5
år och uppå t. Verket innehåller stämningsfull musik, dynamisk danskoreografi, sydda kostymer,
berä ttarrö st, live-repliker och dans med dockor framfö rt med ett tydligt narrativ.

Boken
Finns att beställa online att läsa i samband med föreställningen!

Dans-workshop
Vi erbjuder även en workshop dä r barnen få r prova på att dansa!

Om Verket
Tid 27 min
På scen 2 dansare
Bakom scen Vi behö ver en scen- och ljustekniker.
Musik wav. fil. + PA på plats.
Golv Svart dansmatta 4 st.
Scenyta 8x8m
Mörkläggning mö rkt
Byggtid /bygga ner 1 timma /1 timma
Målgrupp 5 å r & uppå t
Dansare Ellinor Ljungkvist & Ida Hellsten
Publik-sittning Barnen få r gä rna sitta nä ra scenen, en
meter ifrå n scenkanten, på golvet. Fö rbered gä rna med
yogamattor/dynor/kuddar fö r barnen att sitta skö nt på .

Pris – Vi fakturerar!
Arvoden fö r dansarna 13.050 inkl soci. avg. exkl. moms. fö r 1 fö restä llning.
Arvoden fö r dansarna 2: och 3: fö reställningen samma dag och plats + 9550kr /fö restä llning.
Tillkommer Traktamente 240kr /dag /person och kostnader fö r boende och resor.

