Musikteater

Lucas och Lugan

Huvudkaraktärer
Lucas (spindel) och Lugan (fluga)
Bok på rim med illustrationer kommer att finnas ute under 2019
Målgrupp: 1-3 år eller 3-6 år. Vi anpassar oss.
Längd: ca 25 min. Spelyta ca 4x5 m (vi kan anpassa ytan till viss del).
Lokal: Vi är anpassningsbara. Vi kör på golvet.
Mörkläggning: Behövs ej. EL: vanlig kontakt. Bygg/Rivtid 1,5tim/45 min
Skådespelare: 2st plus 2st musiker.
Musik: 3 sånger plus instrumental musik (musikal/jazz)
Föreställningskostnad 9000kr
2 Föreställningar på samma dag och plats: 15.000kr
Resor: 50kr milen
Ensemblen reser från Gävle stad
Logi och traktamente tillkommer om det behövs
Produktion:
ELMA music & productions/Linda Berving i samarbete med Minettas Dansteater
Producent: Linda Berving mejl: info@lindaberving.com Mobil: 0768232428
I samarbete med

Lugan är en timid liten insekt med känselspröt som lätt fastnar i sin flygarhjälm. Som
inte rusar in i något, utan låter saker och ting ta sin tid. Han funderar mycket och
länge och vrider och vänder på saker. Han har många tankar om livet och är en
gammal själ i en ung kropp. Han drömmer ofta om att kunna flyga lika bra som hans
idol Amelia Earhart.
Lucas
Lucas är en framåt liten kille med en svårtämjd hårvirvel på bakhuvudet.
Karaktären Lucas är en äventyrslysten livsnjutare som hellre vill leva livet än att lära
sig något på dagis. Lucas drömmer om att kunna spinna det perfekta skimrande nätet
för att imponera på sin mamma. Spindelmannen (Mandel – Spindeln) är Lucas stora
hjälte. Han har en trave med serietidningar under sängen som han läser på kvällen
och drömmer sedan om att vara lika stark och smidig.
Berättelse
Lucas och Lugans relation till varandra är självklar för dom själva men för
omvärlden ter den sig konstig att en spindel, som borde äta en fluga kan bli
vän med den.
Musikteatern börjar när Lucas försöker spinna ett nät men inte lyckas, nätet ligger
över Lucas som ett trassligt garnnystan. Lite senare fastnar Lugan i Lucas mammas
när och tror han kommer att bli uppäten. Lucas hittar honom och hjälper den
förskräckta flugan ner. Det är början på deras vänskap. De två insekterna berättar för
varandra med sånger vilka de är och om deras värld.
Historien rymmer många dimensioner om allas lika värde, om likheter, olikheter,
integrering och utanförskap. Men kanske det viktigaste av allt, att inget är omöjligt
och att det endast är vår fantasi som sätter gränser för hur vi lever våra liv.
Kort biografi
Författare och skapare: Linda Berving
Linda Berving är uppvuxen i Skutskär och Gävle och har sedan barnsben studerat
och jobbat med musik och teater. Hon integrerar ofta olika estetiska former såsom
musik, cirkus, dans till teater och konst.
Lindas egenskrivna releaseshow inför första albumet, Palladium (40-talets vokaljazz)
sattes upp på Gävle teater 2014 och fick topprecensioner.
Andra albumet, By Design fick också fin kritik och nominerades med Gyllene skivan
2017. Linda tog kliven 2018 från att skriva eget manus och regi till att regissera
Oslättfors Dramatörer med fina recensioner och många slutsålda föreställningar.
Mer finns att läsa på www.lindaberving.com
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