
Linköpings kommun
linkoping.se/barnteater

Upplev dans, musik och teater på våra kulturscener i höst!  
Föreställningarna visas på söndagar kl 15.00 och kostar 70 kr.  

Biljetter kan köpas på linkoping.se/barnteater. Begränsat antal platser!

Barnens söndag 

Höstens program
20 september  - Stjärnor -en rymdresa

Scen: Skylten
Följ med på en resa ut i rymden! Vad består stjärnor av, hur långt bort ligger dom? 
Stjärnorna har alltid funnits i våra sånger och berättelser. vårt rymdäventyr är fyllt 
av sång, dans och förunderliga fakta. Med Pygméteatern. Ålder: från 3 år. 

27 september - Klä på klä av
Scen: Sagateatern

Vardagskomik och en igenkännbar situation med något av det första vi lär oss: att ta 
på kläderna. hur gör jag? Vem blir jag? Och varför är det så svårt att hitta strumpor-
na? Med Teater Tre.  Ålder: 2-4 år.

11 oktober - Farbror Skrot - längtan efter en vän
Scen: Sagateatern

En varm musikalisk berättelse om vänskap. Farbror Skrot har alltid mycket att göra 
men han saknar en riktig vän, en vän som kan hjälpa honom, en vän att prata med. 
Men en dag får han en idé.... Med Teater Leo.  Ålder: 4-9 år.

18 oktober - Clownernas allsång
Scen: Sagateatern

vad händer när saften är slut, boken tar slut och dagen går mot natt? Kan man lära 
sig flyga? Vilken årstid kommer efter våren? Vi sjunger oss tillsammans med clow-
nerna igenom livets frågor i stort och smått. Barnvisor i rörelse och sång med ack-
ompanjemang av dragspel och andra instrument.  Med Teater Laikos. Ålder: 3-7 år.

25 oktober -Bakverk
Scen: Sagateatern

Tre sockerbagare skapar bakverk med kavlar, dans och deg. I denna humoristiska 
föreställning möts dikt och dans bland prinsesstårtor och sockertoppar. Följs av 
dansverkstad med barnen. Med Danskompaniet JELNEK. Ålder: 3-8 år.

1 november - I vår sånglåda
Scen: Sagateatern

Visuell och skönt knasig musikföreställning för de minsta. Plötsligt en dag står den 
bara där. En förtjusande magisk låda - fylld med fantastiska sånger och roliga saker 
att upptäcka. nyfikenhet, fantasi och musikglädje står i centrum.  Med Kompani 
Dagg. Ålder: 1-5 år. 

15 november - Vart tog min igloo vägen
Scen: Sagateatern

Ett magiskt arktiskt äventyr! I en interaktiv, musikalisk föreställning reser Oolik 
genom snöstormar, oceaner in i våra hjärtan. Med Boulevardteatern: Ålder från 
4-10 år. 

29 november- Tidsfördriv
Scen: Sagateatern

med musik, akrobatik och fanstasitas vi med till en värld där allt handlar om att hit-
ta leken som försvann. Alla vill leka, alla ska få leka, allbehöver leka! Med Kompani 
Kläng. Ålder: från 3 år. 

6 december- Julshow
Scen: Sagateatern

Full fart i tomteverstaden. Vi får höra våra mest kända och omtyckta julsånger med 
Maria Olofsson och Ola Lager Med Östgötamusiken. Ålder: 4-9 år. 


