
Siv och Sam 
Ut och in.  

Fram och bak. 

Hit och dit, igen!


 
Siv och Sam är två vänner som lätt 

trasslar in sig i vardagen.


Tandborstning, morgonkaffe, surrande 
flugor…


Men vad händer när Sam plötsligt 
försvinner i tvätten och vem är 

spöket?


Med varm komik får vi följa med på en 
tillsammanslek där kroppen står för 
berättandet och musiken tar oss till 

stumfilmens värld.


En ordlös mimföreställning 
om vänskap.  

Om det svåra och fina i att 
leka tillsammans
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ALTERNATIV ATT VÄLJA FRÅN 
Inomhus- med full scenografi och teknik 
Längd: ca 30 min  
Spelyta: 5 x 5 x 2,7m (B x D x H). Utöver det behövs plats för publiken 
Teknik: Vanligt eluttag

Ljus/Ljud: Tar med eget

Bygg/ Rivtid: 2 h/1h


Site Specific- med interaktiva delar 
Denna variant passar om ni önskar en föreställning utomhus eller inte har tillgång 
till ett större rum. Föreställningen innehåller då interaktiva moment för barnen 
som berör föreställningens tematik och form: Tillsammaslek, kommunikation och 
rörelse. I denna version använder vi oss av befintligt ljus och har med oss färre 
scenografielement.

Längd: ca 30 min

Spelyta: Utomhus eller mindre rum inne där vi och publiken får plats och ser bra

Teknik: Vanligt eluttag

Bygg/ Rivtid: 1h/15 min 

Digitalt möte med streamad föreställning 
I det digitala mötet får barnen, varvat med den förinspelade föreställningen träffa 
Siv och Sam live i ett interaktivt möte. Genom lek och övningar berör vi 
föreställningens tematik och form: Tillsammanslek, kommunikation och rörelse. 
Längd: ca 35 min 
Utrustning som krävs: Se ”informationsblad inför digitalt möte”


Praktisk info 
Målgrupp: 
3-7år ,Familjeföreställning

Bärhjälp: 1 person 
Pris Halland: 1:a förest: 15300 kr

2:a förest: 7000 kr samma dag/
lokal.  

Regional subvention - Halland 
50% återbetalas efter redovisning
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Av Livia Hiselius och Hilda Rydman 
Med: Livia Hiselius/Maria Strand 
Renberg och Hilda Rydman 
Musik: Julia Stokes 
Scenografi/Kostym/Ljus/: Emma-
Kara Nilsson 
Mask: Helena Bernström 
Ljusteknik: Agnes Asp

Foto: Bengt Löfgren 
Trailer: Maria Sabbetusse 
Idé: Hilda Rydman


