
En Klok Boktok

ståupp för barn

Pedagogik utan pekpinnar.

Boktoken ÄLSKAR böcker.

BOKTOKEN är barnhumorn personifi erad. Katrineholmskuriren

BOKTOKEN fängslar sin publik med upptåg och sagor,
och den vuxna publiken är lika fascinerad som barnen. Helsingborgs Dagblad

Raimondo l  Mandelgrensvägen 71 l 263 91 Höganäs l Tel: 042 36 60 00, 0707 36 60 03
e-post: clownen@raimondo.se                 www.raimondo.se



En Klok Boktok

En Klok Boktok är en StåuppTeater för barn i skol- och biblioteks-miljö. Men 
fungerar alldeles utmärkt även i andra sammanhang. Föreställningen ger en 
positiv upplevelse av boken.

Det hela handlar om att Boktoken går omkring på biblioteket och dammar av 
alla böcker. Boktoken är hungrig på böcker. Han är en bokkonsument som 
missförstått hur man konsumerar böcker. 

Han äter dom. Ungefär som när vem som helst äter smörgås... 

Det blir en livlig debatt om hur böcker egentligen skall användas.
Men barnen lotsar slutligen Boktoken fram genom en lyckad läsning av en bok. 

Föreställningen tar upp vad som kan hittas mellan pärmarna på böcker.
Sagor, sånger, matematik, geografi, naturlära, trolleri.........

Bla får vi möta Nils Holgersson och Mårten gås som dockor. Vi får se när Isaac 
Newton får ett äpple i pallet när han sover, vi får höra en riktig spökhistoria och 
vi får träffa Trollkarlen från Indialand.
Harry Potter flimrar förbi. Vi får uppleva en musikalisk Bergochdalbana. 
Och mycket mer..........................

Barnens kommentarer styr hela tiden ytförloppet i föreställningen, men de 
djupare skikten är det Raimondo som omärkligt tyglar.

Föreställningen har spelats sedan 1987 med ett uppehåll 91-93.
Flera hundra föreställningar har det blivit genom åren och detta har givit En 
Klok Boktok en djärv och avspänd framtoning som gör att barnen känner sig 
trygga och kan ha roligt på ett kreativt sätt.

Publik   från 6 år 60 barn + vuxna .
Spelyta Gärna 5x5 m, 4m djup x 3m bredd minimum
Speltid  45-55min
Pris       6.400:- inkl.soc.avg+ logi o trakt + del i resa + moms (avdragsgill).                Ring för skånepris
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