PRESS-info
PLADASK,
ett undervattensäventyr (från 5 år)
Urpremiär lördag 7 oktober, kl 14.00 på Rörsjögatan 26 i Malmö
Skolpremiär 6 oktober, kl 09.30 & kl 10.45
Pladask berättar om Uno, en ung person som har en märklig dag.
Hur han än gör, kan han inte hänga sin hatt på kroken, den hamnar alltid på golvet.
Han har målat en fisk, men den har hoppat ut ur tavlan, och simmar runt i rummet. Hans
mamma håller på med någon skatt i sin dator. När Uno råkar spilla vatten från sitt
måleri-projekt, skickar mamman ut honom för att leka i regnet. Där hoppar Uno i en
vattenpöl, och hamnar plötsligt i en värld av sjögräs, maneter och bläckfiskar! Då börjar
ett undervattensäventyr. Kommer Uno att hitta skatten? Och kommer mamma att hitta
Uno?
Pladask berättas med mim, ord, humor och musik, och är skriven av Ed Damron (även regi) och
Vidisha Mallik. Vidisha medverkar i föreställningen, liksom Lena Bruun Bondesson och Björn Sällqvist.
Tonsättaren Hugh Chandler från Austin, Texas skapar musiken till föreställningen, och Karin Lindahl
Oscarsson är scenograf.
Föreställning spelas lördagar för familjepublik på Expressteaterns scen den 7, 14 och 21 oktober kl 14. Under
veckan spelas Pladask för ung publik från Malmö och Kävlinge kommun, med 22 föreställningar.
Uppsättningen kommer att spelas på Scenskontsdagarna i Hässleholm, samt för familjepublik i Helsingborg
28 oktober och Lund 29 oktober.
Pladask kommer att turnera under 2018 och 2019.

För mer information kontakta:
Kajsa Littgren, producent, 040-12 41 11/ kontor@expressteatern.nu
Länk till pressfoto- fr o m den 29 september:
http://www.expressteatern.nu/pressmaterial-pladask/

Expressteatern skapar och spelar barnteater med ett fysiskt teaterspråk där en gest eller rörelse kan säga
mer än ett ord. Med egen scen i centrala Malmö spelar vi föreställningar både hemma och på turné.
Expressteatern, som bildades 1986 i Paris, har skapat 34 originaluppsättningar, varav merparten för barn
och ungdomspublik

