
FIGUR  
Internationell Figurteaterfestival 

TEMA MÄNNISKOVÄRDE !

FRÖLUNDA KULTURHUS 
15 -19 nov 

Biljetter och Information:  
ticketmaster.se och 031 366 27 25

INFORMATION:

Biljetter: ticketmaster.se och 031 366 27 25 
(biljettsläpp 16 september)

Biljettpriser: 
Ordinarie vuxenföreställningar (markerade med *) 150 kr 

Biljett med festivalpass 80 kr
Festivalpass 100 kr

Endagskonferensen ”Applied puppetry”  150 kr
( med festivalpass 80 kr )

Barn/familjeföreställningar 60 kr
(kräver ej festivalpass)

För information: 
031 - 366 27 25 

eller 
torbjorn.alstrom@afh.goteborg.se 

Välkommen!

I år samarbetar FIGUR med GBG Mime Fest 
som pågår  14 - 17 nov runt om i Göteborg. 

Respektive festivalpass ger er möjlighet att köpa 
rabatterad biljett på respektive festival.  

Mer info: https://www.facebook.com/gbgmimefest
www.gbgmimefest.se



Söndag 17 nov:
12:00  MUSEN OCH ÄPPLET - Hedmans Teater, La Bamba, från 2 år
” Mus längtar efter det röda äpplet i trädet, men när de andra djuren har olika ideer om hur, så sätter 
sig musen bara lugnt ner och inväntar att äpplet skall mogna och falla ner.  Fritt efter S.Butlers bok. 

12:15  Apparaten - Not Quites Mekaniska Teater, Dockteaterbussen,  från 9 år  
”se föregående sida”

13:15  DIVA*- Sofie Krog Teater, Dk ,  La Bamba, från 12 år 
” se föregående sida”

14:30  ALICE I UNDERLANDET- Marionetteatern, Lilla salen, från 4 år
”Sagan om Alice som faller ner i ett kaninhål är en klassiker som tolkats många gånger. 
I Marionetteaterns version är formatet litet men fantasin stor. En brokig, rolig och tankfull berättelse 
om att bli stor.” 

Måndag 18 nov: 
09:00 och 10:15  TEATER MUSEN OCH ÄPPLET- Hedmans Teater, La Bamba, från 2 år 

09:15 och 10:30  ALICE I UNDERLANDET- Marionetteatern, Lilla salen, från 4 år

Tisdag 19 nov:
09:00 och 10:15 TEATER MUSEN OCH ÄPPLET- Hedmans Teater, La Bamba, från 2 år

PROGRAM PROGRAM
Fredag15 nov: 
18:00  MEET FRED *- Hijinx Co/ Blind Summit, Eng, Lilla salen, från 15 år
” När Fred är på väg att förlora sin arbetslöshetsföräkring för dockorbörjar hans liv att rasa 
samman. En föreställning fylld av engelsk svart humor men med ett berörande allvar kring livet 
och vilka vi är . Föreställningen gjorde stor succé på Edinburgh Fringefestival 2016.”

Lördag 16 nov:
13:00  PINOCCHIO’S- Alice Laloy; Fr, Vernissage, Utställningshallen 
” Sedan 2014 har Alice Laloy fotograferat barn omgjorda till marionetter, bilderna är vackra men 
väcker också tankar kring människovärde. Hennes egen beskrivning är att dessa foton skapar för 
henne  lekfulla antydningar och illusioner.”  

14:00  VAR ÄR VARGEN? EN ANNAN RÖDLUVAN - Marionetteatern, Gågatan
”En klassisk handdocksföreställning på en känd saga, men med ett helt annat slut än vad vi är vana 
vid” Fri entré 

15:00  APPARATEN- Not Quites Mekaniska Teater, Dockteaterbussen, från 9 år
Om var en bäck kan leda. Det började med vatten, det har det alltid gjort men vad kommer sen?
Not Quite bjuder på en berättelse där materialen dansar i skogsbryn och på fabriksgolv. 

16:00  DIVA *- Sofie Krog Teater, Dk , La Bamba,  från 12 år
” I kölvattnet av en mörk och smått galen kabaré kommer livet för den vackra divan att kollidera med 
hennes kärleksfulla butler, den busiga labbassistenten och den virriga forskaren.”

17:15  MEET FRED *- Hijinx Co/ Blind Summit, Eng, Lilla salen, från 15 år
”Se beskrivning ovan”

19:00  CHAMBRE NOIRE* - Plexus Polaire, Fr, Stora salen, från 15 år
”Föreställningen bygger på Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten och handlar om Valerie Jean 
Solanas sista dagar där hon i olika hallucinationer minns sitt liv. Föreställningen har hyllats över 
på festivaler och gästspel runt om i världen. Den är ett allkonstverk där livemusik, stora dockor, 
skådespeleri och projektioner skapar en magisk  och fantasieggande värld.                                                                                   

 Meet Fred -Hijinx/Blind Summit

Måndag 18 Nov:
09:00 - 15:00  APPLIED PUPPETRY - endagskonferens kring figur- och 
dockteater i sociala och teraputiska sammanhang, Stora salen

Begreppet applied puppetry ar användandet av figurteater utanför scenen i andra 
sammanhang. Två av världens storheter gästar. Gary Friedman från Australien, känd 
för sina sociala projekt i Sydafrikanska fängelser i kampen mot apartheid och AIDS. 
Karrie Marshall från Skottland som bland annat skrivit en bok och utbildar i figurtea-
ter inom demensvård. 
Konferensen varvar föreläsningar med filmvisningar från olika projekt av de två 
föreläsarna. Konferensen vänder sig alla som arbetar eller utbildar sig inom vård, 
äldreomsorg, psykiatriska mottagningar, skola, särskolor m.fl. 

Fika ingår ( rekommenderar att biljett bokas senast 8 nov för att säkert erhålla fika)
Lunch ordnar ni själva, finns ett flertal restauranger på Frölunda Torg. 
I samarrangemang med Kultur i Väst.


