
 

Föreställningen bygger på boken av          

George Johansson 

 

Buffa blir lämnad ensam när husse 
Mulle Meck ska uträtta ärenden. Vad ska 
Buffa hitta på, jo Buffa ska hjälpa till och 
göra precis som husse brukar göra varje 
morgon. Det kommer att bli toppen, el-

ler? 

 

Föreställningen har varit ute på turné i Hu-
diksvalls kommun.  

Vi har besökt utvalda bibliotek under Mulle 
Mecks jubileumsår 2018.   
 

Vår referens till turnén är Gunilla Nybom,     
kultursekreterare för Hudiksvalls kommun.  

Mejl: gunilla.nybom1@hudiksvall.se 

 

Målgrupp: 1-3 år eller       

4-9år. Vi anpassar oss. 

Längd: ca 35 min 

Spelyta: minst 4x4 m 

Lokal: Vi är anpassnings-

bara. Vi kör på golvet. 

Mörkläggning: Behövs ej 

El: vanlig kontakt 

Bygg/Rivtid: 

1,5tim/45min 

Skådespelare: 2st 

 

 

 

Föreställningskostnad 

Pris: 9000kr 

2 föreställningar på samma 

dag och plats: 15.000kr 

Resor: 50 kr milen. 

Ensemblen reser från Gävle 

stad. 

Logi och traktamente till-

kommer om det behövs. 

 

Uppförande rätten för före-

ställning, bild på bokomslag 

och bild på Mulle Meck    

gäller 20190101-20191231 

Produktion: Minietta dansteater.  

www.miniettadansteater.se 

 

Producent: Minne Hägglund 

Mejl: miniettadansteater@gmail.com 

Mobil: 0730677905 

 

 

Adress: 

Staffansgatan 13  4tr 

80282 Gävle 

 

1-3 år  eller  4-9 år 

Föreställningen kan anpassas efter ålder 

           Sid 1 (2) 



4-9 år 

Misusa vågar inte att gå ut och leka med de andra barnen. Tillslut får hon 

hjälp av sina alldeles egna superhjältar.  

 

Föreställningen lämpar sig utmärk för förskolor och skolor som arbetar med Skap-

ande skola. Våra auktoriserade dramapedagoger och dansledare kan arbeta vidare 

med barnen i en skräddarsydd workshop.  

Vem är min superhjälte?  
Vi arbetar med dramaövningar kring ensamhet, rädslor, känslor och att inte våga 
som leder till hur jag kan övervinna mina rädslor, hitta mitt eget mod och börja våga. 
 

Skapande Skola  &  Föreställning 

SUPERHJÄLTAR 

Sid 2 

Målgrupp 4-9 år.  

Längd:  ca  35 min  

Spelyta : 5,5 djup x 6,5 bred 

(går att justera lite) + plats för 

barnen  

Lokal:  större klassrum, aula, 

scen, bibliotek, idrottshall.  

Mörkläggning: Önskas  ja.  

Eluttag: Många vägguttag.  

Byggtid/Rivtid: 120 min/90 

min  

Skådespelare: 3st  

 

Föreställningskostnad 

Pris: 9000kr för 1:a fst, 15.000kr för 2:a fst 

samma dag och lokal.  

Reseersättning: 50kr/milen.  

Ensemblen reser från Gävle.  

Logi och traktamente tillkommer om det be-

hövs. 

Produktion:  

Minietta dansteater.  

www.miniettadansteater.se 

Producent: Minne Hägglund 

Mejl: miniettadansteater@gmail.com 

 

Skapande skola  

Workshop 

Lektion: 60 minuter 

Pris: från 1000kr i anslutning 

till föreställningsdagen.  

Inkl. material och innehåll. 

 

Vi skräddarsyr ett paket om ni 

vill att vi kommer på andra da-

gar.  

 

Reseersättning och logi tillkom-

mer om det behövs. 


