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Föreställningen Vara Vänner
Att ha en riktigt bra vän är bland det finaste som 
finns. Vänskap kan vara enkelt,
men den kan även få utstå prövningar.

Eli och Alex träffas för första gången ute i lek-
parken. Eli känner till gården väl medan Alex är 
nyinflyttad. De hittar varandra direkt. De tävlar, 
leker och fantiserar tillsammans. Lekparken är inte 
bara en plats där man kan gunga och hoppa längst, 
utan här finns det flygande pingviner, en steppande 
fågelskrämma och det går även bra att besöka 
klippiga bergens museum och få en guidad tur av 
fladdermusen.

Vännernas vänskap verkar orubblig.
Ända tills Alex vill att Eli ska följa med till 
bandstranden. Eli bär på en hemlighet som gör det 
omöjligt att följa med. En hemlighet som för Eli 
är svårt att berätta. Det är lättare att ljuga sig ur 
situationen. Och inte blir det bättre när Alex fått 
en ny kompis på stranden. Osäkerheten smyger sig 
in hos både Eli och Alex...

Målgrupp:   från 7 år.
Publikantal:   60 personer
Spelyta:   6x6 meter.
Obs! Måtten är exklusive publikplatser.
Arrangören står för sittplatser.

Takhöjd:   minst 2.40 meter
El-krav:   10A
Bygg + rivningstid:  120/60 min
Bärhjälp:   nej
Logi:    2 enkelrum vid behov.

Medverkande:
Jonas Berglund och Lisa Lundqvist



Kompisworkshop
Vi gör först några uppvärmningsövningar innan 
vi leker fram en egen berättelse. Det är barnen 
egen fantasi, utifrån deras egna referensra-
mar, som blir ingredienserna i berättelsen. Vi 
måste också kommunicera så att vi alla berättar 
samma berättelse. Teater Milas representant 
leder workshopen.

Längd:  45-50 min
Lokal:  Rum/sal med fri golvyta att
  röra sig på
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Teater Mila  Banvägen 9H 973 46 Luleå.  Tfn: 070-250 69 06.  E-post: info@teatermila.se  Hemsida: www.teatermila.se

Vad kostar det?

Ni söker 260kr/elev (Förskola till åk 9) från

Skapande skola för samtliga elever F-9 och

särskola. Detta täcker introduktion för alla elever,

fördjupning för några av grupperna och regi..... 

samt de professionella kulturabetarnas lön, resor, 

logi och traktamente.

Vill ni ha hjälp med ansökan?

Kontakta oss så löser vi det tillsammans.

Bokas via:
Tel 070-250 69 06

robert@teatermila.se

”Vara Vänner är en fin berättelse om vänskap. Föreställningen är både humoristisk och rörande.
Jag rekommenderar alla föreställningen Vara Vänner. / Luleå Gratistidning”


