
               
         

Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar försöker 
förgäves trösta och förklara. Så en natt står hans farfar i 
hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han verkar ha 
glömt något... 
Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr fullt av minnen. I 
leken kommer Erik fram till insikten att farfar alltid kommer 
att vara med honom.

En berättelse full av hopp, kärlek och spänning, om hur livet går 
vidare från generation till generation och hur vi alla bär mångas 
erfarenheter inom oss.

Spökfarfar

Efter en bok av Kim Fupz Aakeson och Eva Eriksson

Priser: Tekniska krav:Tekniska krav:

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Medverkande: 2 SkådespelareVi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Spelyta: 5 x 4 m. (BxD)
Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

Vi spelar max 3 fst om dagen.
Vid spelningar utanför Skåne tillkommer
resa, logi och traktamente för 2 pers.
Priserna  nedan gäller vid spelningar i 
samma lokal

El: 2 separata vägguttag 10A
alternativt ett 16A trefas

Mörkläggning: Ja
Dag 1 Dag 2 Takhöjd: min 3,5 m.

Förest. 1 10 200 8 400 Förest. längd: 35 min.
Förest. 2 7 100 7 100 Publik: Max 80 personer totalt.
Förest. 3 7 100 7 100 Bygg/Rivtid: 2,5 h. / 1,5 h.
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För barn 4 - 7 år 
& 

Familjeföreställning

Regi: Ika Nord

Musik: Henrik Andersson
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