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Box 70, 272 22 Simrishamn,
info@simteater.se Föreställningar Biljetter Medlemskap Kontakt Länkar Hem

Program våren 2005
14 feb Puder
17 feb Ängelen 
23 feb Folk & fä 
12 mars Kärlek extra allt 
19 
mars 

Den långa vägen till nu 

20 mars Klä på klä av
9 april Våra föräldrars 

sexuella neuroser
Andra teatrars program 

Föreställningsfakta

Puder
Mån 14 feb kl 19.00
Jonebergshallen, Simrishamn 
Föreställningstid: 50 min
Från 13 års åldern 

Ett samarrangemang med skolan som 
har en skolföreställning dagtid. (Kontakt 
skolfst: Irene Stenvatten, 0414-81 95 71)

Mimare/artist: Ylva Magnusson och 
Björn Olsson 
Musiker: Magnus Larsson
Manus & regi: Lena Stefenson
Scenografi: Annika Thore
Produktion: Teater Tre 

Pjäsmaterial
Teater Tre inkl pressbild>> 
http://www.teatertre.se

 

Kärlek? Det pirrar i magen. En snabb beröring och man smälter. Man är ihop. 
javisst; så kan det vara. Men det kan också vara att bli lämnad. Att det gör ont 
när alla andra är så erfarna.
En teater-dans-circus-mim föreställning från 13 års åldern. Kom med kompisarna 
(eller följ med era ungdomar). Vi lovar er en underbar kväll!!
"En föreställning som gör mig och min medpublik av ungdomar och vuxna, 
bubblande, upprymda..."
PIA HUSS, DAGENS NYHETER
"Puder samplar i tidens anda mim, akrobatik och ord i en sällsynt lyckad legering. 

Utgången av konststycket är 
ovisst, eftersom bara ordet 
kärlek får en del tonårskillar i 
salongen att fnissa hysteriskt. 
Men när Puder lagt sitt osynliga 
stoff i salongen denna Alla 
Hjärtans Dag, kan inte ens de 
allra tuffaste dölja att de nog 
blev berörda." 
ANNA ÅNGSTRÖM, SVENSKA 
DAGBLADET
"Teater Tre blandar bildpoesi 
och torrt snusförnuft så 
underbart som nästan bara de 

kan... och när den första kyssen 
kommer duckar småpojkarna i publiken och håller för ögonen, en sån thriller är 
det... Teater ska inte vara pedagogisk, men så här: själsutvidgande." 
INGEGERD WAARANPERÄ, DAGENS NYHETER

TEATER TRE startade 1979 och spelar en mimbaserad, visuell teater där text, 
rörelse och musik ingår. Gruppen spelar dels på hemmascenen i Stockholm, 
dels på turné.
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