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BERÄTTELSER 1-2-3-4

Iscensättningen är helt enkelt
underbar, full av överraskningar
och snilleblixtar. Oskar Pöysti
har skapat en fungerande helhet
av de roliga berättelserna, och
Robert Kock och Meri Anna
Hulkkonen är verkligt utmärkta i
sina roller. Energiska och med
livligt minspel som sig bör.
– HBL 10.4.2018
Texten både underhåller
manar till eftertanke,
skildrar världen från ett
perspektiv där allting
möjligt
– VN 26.4.2018
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Berättelser 1-2-3-4 fick premiär på Viirus i april 2018 och har redan visats
närmare 60 gånger för mer än 2 000 barn i åldern 3-7 år. Pjäsen fortsätter turnera
fram till december 2020.
Föreställningen är baserad på Eugène Ionescos Berättelser-böcker. På Viirus
regisseras pjäsen av teaterns egen Oskar Pöysti. På scenen ses Meri Anna Hulkkonen
och Robert Kock. Janne Vasama står för scenografin och Kristian Ekholm för
ljudplaneringen.
Berättelser 1-2-3-4 är en upplevelse full av infall, musik och magi. Publiken
möter flickan Josette som varje morgon knackar på sina föräldrars sovrumsdörr. Men
de vill oftast bara sova, tycker hon. Kvällen innan har de kanske gått på teater,
kanske på restaurang, kanske har de till och med ätit surkål. Men om mamma och
pappa vill sova, kan man ju underhålla sig själv! Josette och hennes hund börjar
berätta märkvärdiga historier för varandra. De flyger till månen, de spelar musik,
plötsligt börjar det kanske växa blommor överallt.
Föreställningen riktar sig till barn från 3 år. Längden är ca 50 minuter och
språket antingen svenska eller finska (Kertomuksia 1-2-3-4).
Pjäsen kostar 500 € + 10 % moms att beställa och i priset ingår alla
transportkostnader. Ifall skådespelarna och deras tekniker behöver övernatta i
samband med turnén är det beställaren som står för login (3 enkelrum). Det
maximala publikantalet per föreställning är 60 barn.
Föreställningens skådespelare och turnétekniker har med sig sittdynor och pallar
samt gosedjur åt barnen. För att framföra pjäsen behöver de ett scenutrymme på 4 x
4 meter, samt 2 timmar tid för scenbygget och 45 min tid för rivning.
Turnébokningar:
veronica.aspelin@viirus.fi / 050 444 0344
viirus@viirus.fi / 09 440 224

