
Berättelsen om Bellman -för unga!
Föreläsningar / Musikteater

Carl Michael Bellmans
dramatiska liv för högstadiet
eller gymnasiet!
En berättarföreställning som är både lärorik
och underhållande. Vi besöker det
fascinerande 1700-talet genom Carl Michael
Bellmans händelserika liv. Ett liv som var i lika
delar festligt och sorgligt; framgångar,
landsflykt, glada vänner och avundsjuka
fiender. 

Såklart ingår några av Bellmans mest kända
låtar (och kanske någon okänd). Sångerna
sätts in i sina sammanhang och jag förklarar
varför de kom till.

Idén till detta program kom efter en liten
miniturné för högstadieklasser i Jämtland med
mitt program ”1700-talets stora kulturbråk” i
vilket en berättelse om Bellman ingår. Det var
roligt att se att dessa 1700-talsförfattare
kunde tränga igenom århundradenas dimmor
och nå en publik som i det första kanske ter
sig osannolik. 
Särskilt väl gick det förstås för Bellman som
fick dessa 13–15-åringar att jubla och klappa
takten. (Många hade…

Producent:
Lena Lövdahl
http://www.lenalovdahl.se

Kontaktperson:
Lena Lövdahl
lenalovdahl@lenalovdahl.se
0739-964 964, 0739-964
964

Föreställningens längd
0 h 45 min

Turnéperiod
1 Aug 2020 - 30 Aug 2024

Allmänt
Åldersgrupp: Åk. 7-9, Gymnasiet/ Unga vuxna
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 4
Max publikantal: 100
Konstnärligt team: Lena Lövdahl

Gage
Paketpris-allt inkluderat!
11 000 kr (Giltigt: 2022-01-01
till 2024-01-01) Ex. moms 0%
Tillkommer:
Annat: Jag turnerar med
tåg/buss; om det inte finns
allmänna kommunikationer
att tillgå till spelplatsen så
behövs biltransport.

2: a föreställningen
samma dag och plats: 
5 500 kr Ex. moms 0%

3:e föreställningen samma
dag och plats
5 500 kr Ex. moms 0%

4:e föreställningen samma
dag och plats
5 500 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Lena Lövdahl

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter
Elkrav: Inga
Mörkläggning: Ingen
Byggtid / Rivtid (tim): 0 / 0

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på
Scenkonstportalen.se

Utskriven: 2023-01-22
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