
HALVVÄGS TILL HIMLEN                            av Therese
Söderberg            

En pjäs om mod, längtan 
och trasiga hjärtan.

Nora är 7 år.
Hon är precis som alla andra, 
fast hon har fel på sitt hjärta.
Hon får inte bli förkyld.
Hon får inte bli andfådd.
Hon får bara leka lugna lekar.

Men det är inga problem för Ibbe. 
Det bästa han vet är att ligga och titta på
stjärnorna tillsammans med Nora. Tilde
förstår inte varför den nya flickan inte kan
hoppa högt och springa fort och spela
fotboll. Hon förstår inte varför Nora inte
kan leka med henne. Noras lillebror Jerker
är trött på att alltid vara minst. 
En dag släpper han ut katten och Nora blir
tvungen att göra något som hon inte får
göra...

För barn 5-12 år.

Regi & Musik: Lars-Eric Brossner
Scenografi & Kostym: Lisa Hjertén
Medverkande: Anders Granell, Said
Legue, Karin Sillberg och Helena
Thornqvist.

Vi som jobbar med föreställningen!

Se repetitionsvideo:  liten fil   stor fil

                                                        Grafisk form:
Eva Kraft

Premiär 14/9 2007 
Spelades 14-29/9 & 27-29/12
på Angereds Teater/Andra Stället. 
Spelades på turné i Västra Götaland 
hösten 2007. Turnéplan
Nypremiär 12/3 2008 
Spelades 12/3 – 26/4 i ett tält på Stora
Scenen
Spelades även på ”Schwedenfestival” i
Esslingen i Tyskland. Festivalen anordnas
av Württemberg-ische Landesbühne i
Esslingen 3-7 maj 2008.

Speltid cirka 45 min. För barn 5-12 år.

Halvvägs till himlen inbjuden till
Tyskland!
FolkTeaterns fantastiska publiksuccé 
Halvvägs till himlen har bjudits in att spela 
på ”Schwedenfestival” i
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 Esslingen/Tyskland.
Festivalen anordnas av Württembergische
Landesbühne i Esslingen 3-7 maj 2008.
Halvvägs till himlen har under hösten 2007 
gjort en succéturné ute i regionen. 
Drygt 8 000 barn i åldrarna 5-12 år har sett
cirka 140 föreställningar och nu spelas den
i ett tält på Stora scenen fram till 26 april.
 


