
 
 

   

LUCAS OCH LUGAN                                                        MUSIKTEATER 

   Specifikation 
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 4x4 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 1-2st musiker. 
Musik: 3 sånger plus instrumental musik (musikal/jazz) 

Produktion: 
ELMA music & productions/Linda Berving i samarbete med Minettas Dansteater 

 
Producent/skapare: Linda Berving mejl: info@lindaberving.com Mobil: 0768232428 

 
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 nät 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. 
 

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 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. 


