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Barnen bjuds på en världspremiär,
berättarföreställning, dansmusikal och en
skräphistoria
Höstens program för Barnens Abonnemangsserie bjuder på 10 lördagar med en
härlig mix av teater, musik och dans. Serien startar den 7 september (under
Kristianstad Bokfestival) med en berättarföreställning för hela familjen – En
historia jag bara måste berätta – som handlar om riddaren Ulf och bygger på
en saga av Elsa Beskow.
Hösten bjuder även på en världspremiär – Solisten! – den 21 september med
marimbaspelaren Johan Bridger och Anna-Carin Fogelqvist. Solisten är en
interaktiv föreställning där barns berättelser om stora upplevelser och känslor
möter en känd solists erfarenheter av livet med musiken och sitt instrument.
Satsningen med att förlägga en föreställning till Gamlegården fortsätter,
eftersom vårens föreställning där slog väl ut med full till sista plats och en
troligtvis ny publik. Den 26 oktober ges En skräphistoria på Gamlegårdens
bibliotek, även denna gång med fri entré.
Eftersom den regionala dansfestivalen SALTO! sker i oktober så kan vi även
erbjuda två dansföreställningar för små barn i Barnens Abonnemangsserie. Ett
gästspel från Danmark och Åben Dans ger oss föreställningen IGEN – en
föreställning om livets frödjsfullhet och konsten att bemästra sin egen kropp den
5 oktober. Tänja tid och kröka rum, där dansensemblen kommer från
Stockholm, ger oss den 19 oktober en underfundig dansmusikal med lite Einstein
inslag.
Tre av höstens föreställningar är slutligen riktade till riktigt små barn: Igen den 5
oktober, Babyboogie den 16 november och I väntan på jul den 7 december.

	
  
HÖSTENS PROGRAM
7 sept kl. 14.00 & 15.00 (Kristianstad Bokfestival)
En historia jag bara måste berätta
– berättarföreställning för hela familjen
Ålder: fr 4 år • Kristianstads stadsbibliotek, sagorummet Bokskogen
21 sept kl. 14.00
Solisten! – världspremiär i Kristianstad
Ålder: fr 4 år • Konserthuset, Stora salen
28 sept kl. 14.00
Bakverket – humor, slapstick och ett generationsmöte
Ålder. 5–8 år • Kulturhuset Barbacka, Spelhålan
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5 okt kl. 12.00 & 14.00
Igen – en dansföreställning för små barn och deras vuxna om livets fröjdfullhet
Ålder: kl. 12.00 för 6 mån–1 år, kl. 14.00 för 2–3 år
Kulturhuset Barbacka, Spelhålan
19 okt kl. 14.00
Tänja tid och kröka rum – en underfundig dansmusikal
Ålder: 3–5 år • Kulturhuset Barbacka, Spelhålan
26 okt kl. 14.00
En skräphistoria – återvinning på ett klurigt sätt
Ålder: 4–8 år • OBS! Gamlegårdens bibliotek, fri entré
9 nov kl. 14.00
Krifs Krafs Hoho Plask – en godnattsaga med vardagsdramatik
Ålder: 3–6 år • Kulturhuset Barbacka, Spelhålan
16 nov kl. 14.00 & 15.30
Babyboogie – en exklusiv musikföreställning för riktigt små ögon
Ålder: 0–3 år • Konserthuset, Stora salen
23 november kl 14.00
Gröna praliner – sånglekar från hela världen
Ålder: 3–8 år • Kulturhuset Barbacka, Garaget
7 dec kl. 14.00 & 15.30
I väntan på jul – ny konsert i gamla julspår
Ålder: 1–5 år • Konserthuset, Stora salen
Inför varje familjekonsert plockar Stadsbiblioteket fram barnlitteratur som passar
föreställningens tema. Speldagar är som vanligt lördagar, och platsen Kulturhuset
Barbacka och Konserthuset i Kristianstad – med undantag för gästspel på biblioteket 7
sept (i samband med Kristianstad Bokfestival) och Gamlegårdens bibliotek den 26 okt.
Eftersom konserthuset byggs om kommer dock höstens föreställningar vara i Stora salen.

För mer information
kulturproducent Maria Hörman Sällberg, Kulturhuset Barbacka 044-13 57 97
eller Annika Johansson, verksamhetschef barn och ungdom, Musik i Syd, 0708-20 58 83

Biljetter:
Kulturhuset Barbacka tfn. 044-13 56 50
Vid köp av biljetter till minst fyra olika arrangemang görs avdrag med 25 % på den sammanlagda
biljettsumman. Abonnemang kan tecknas så länge fyra olika arrangemang återstår för säsongen.
För beställning och bokning ring 044-13 56 50. Biljettpriset är 50 kronor per person, oavsett ålder.

Barnens abonnemangsserie är en serie familjekonserter i samarbete mellan Musik i Syd och
Kulturhuset Barbacka.
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