
MÄSTERKATTEN I STÖVLAR

BERÄTTAR- & GESTALTNINGSTEATER AV Br.GRIMMS 
VÄLKÄNDA SAGA. Den här historien handlar om hur en simpel mjölnarson 
lyckas bli kung. Mjölnarsonen får ärva en katt av sin pappa, men han blir inte 
alls glad för katten utan tycker att hans bröder har fått mycket bättre saker. 
Mjölnarsonen bestämmer sig för att göra skinnhandskar av katten. Men då 
börjar katten att tala. Det som från början såg ut som en nitlott visar sig var 
högsta vinsten. Mjölnarsonen skonar katten liv och som tack använder katten 
sin list för att göra mjölnarsonen rik & berömd.

Med lekfullhet, snabba skiftningar och energi bjuder Robert Markström oss 
att stiga in i sagans underbara värld. Allt är möjligt. Golvet blir en enorm 
kornåker, mjölnarsonen blir kung och ängen brister ut i sång. Och 
Mästerkatten hur går det för honom? En föreställning fylld med roliga 
sagofigurer i en magisk värld.

Västerbottens Mellanbygd
”Den var rolig och spännande/…/ ögonen tindrade på de små./…/ Det här var sagoberättande på 
ett ovanligt färgstarkt sätt.”

Dagbladet
”Robert Markström utför showen mycket bra och skiftar mellan sina karaktärer mycket utmärkt./
…/ Han gör historien spännande – från början till slut.”
Betyg:

Tidningen Ångermanland
”Trollband barnen i 45 minuter med sin enmansshow”

Manus: Robert Markström

Regi: Emma Isaksson

Medverkande: Robert Markström

Målgrupp: 5-12 år

Publikantal: 60 pers

Spelyta: 4x4 m. Obs! Måtten är 
exklusive publikplatser. Arrangören 
står för sittplatser.

Takhöjd: Fri takhöjd

El-krav: Nej

Bygg + rivningstid: 60/30 min

Bärhjälp: Nej

Premiär: 2004

Turné: 2010 & Vt2011

Gage: 4500 kr

Traktamente: 300 kr/dygn/pers

Resekostnad: 40 kr/mil

Logi: 1 enkelrum, vid behov.

Övrigt: 10 föreställningar på en 
vecka= 10 % rabatt. 15 först.= 15 % 
rabatt på föreställningskostanden.

Kan bokas via:
www.teatermila.se  
info@teatermila.se

Robert och TeaterMila har tilldelats
Arvidsjaurs kulturstipendium 2005
Skellefteås Arbetsstipendium 2006
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