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En av världslitteraturens mest gripande 
berättelser
– Rita ett lamm åt mig, är du snäll!

Så börjar mötet mellan piloten som tvingats nödlanda i Saharas 
öken och Lille Prinsen från planet B 612. Det som sedan följer är en av 
världslitteraturens mest gripande berättelser. 

Lille Prinsen år en ”kosmisk roadmovie” som handlar om vänskap, 
kärlek och att det viktigaste är osynligt för ögonen. 

Berättelsen om Lille Prinsen är som ett koncentrat av livet självt 
med all dess glädje och smärta, humor och mänsklig dårskap. Dess 
kanske viktigaste budskap är att det bara är med hjärtat man kan se 
ordentligt.

Lille Prinsen är en omtyckt föreställning fylld av poesi, värme och 
underfundig humor. År 2006 spelade vi Lille Prinsen på Festival au 
Désert i Saharas öken och föreställningen efterfrågas mer och mer 
utanför Sveriges gränser.

Press:
“...träffsäkert...levande...skickligt...riktigt bra barnteater... barnteater på 
barnens villkor utan minsta tendens att underskatta dem. “
– Gunilla Wedding, Skånska Dagbladet

”...en ömsint och mycket rolig föreställning ...ett bra stycke av bokens själ...
skådespelarna är utmärkta.”
– Ulla Pagrot, Helsingborgs Dagblad

”...finstämt och tankeväckande.”
– Leif Möller, Ystads Allehanda

Information
Spelperiod: 2014 och framåt

Målgrupp:  7-12 år, familjeföreställning

Max publik: 80 barn vid skolföreställningar

Speltid:  45 min

Spelyta:  5 m bred, 5 m djup, 3 m takhöjd

Lokalkrav: scen eller rum, mörkläggning

El:  16 A eller 2 x 10 A  

Bygg/riv: 1,5 tim bygg, 1 tim  riv, 1 bärhjälp

Antal pers:  2 skådespelare, 1 tekniker

Pris exkl moms:  8 000 kr första förest,  6 000 kr  
 följande samma dag och plats

Tillkommer: Moms 25 %, resa 50 kr/mil och  

 ev logi

Medverkande: Janna Eriksson, Mladen Puric 

Text: Antoine de Saint-Exupéry

Musik: Dragan Popovic

Regi: Mladen Puric

Produktion: Teater Kapija

Föreställningen har gjorts med stöd av Statens 
Kulturråd, Kultur Skåne och Skurups kommun.
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