Kabaréduon
Sweet Dreams presenterar:

Vem beställde
kakan?
En kabaré om miljö, trolleri
och jättelika bakverk

Vem beställ

Upplev när trollkarlarna omv
verklighet. Möt butiksägaren
dammråttans funderingar om
Och få reda på vem som bestä

lde kakan?

vandlar science fiction till
som vägrar sälja. Lyssna till
m cocktailpartyt under soffan.
ällde kakan....

Humor som redskap
Med satir och ljuva toner gestaltar kabaré
duon Sweet Dreams en absurd verklighet
och drömmen om en rimligare värld. Hu
mor är deras främsta redskap för att skildra
dagens stora miljöutmaningar. Sweet Dre
ams vill inspirera till handling och lämna
var och en med en känsla av att jag kan
göra skillnad.
Kommer till er...
Sweet dreams spelar för gymnasieungdo
mar i Tingsryd såväl som för miljöombud
i Lund. De är gubben i lådan på en miljö
konferens i Umeå och diskuterar påverkan
med lärare i Mora.
Skräddarsydda koncept
Kabaréduon Sweet Dreams gör workshops
där drama involverar och personliga berät
telser binder samman. De agerar konfe
rencierer och skräddarsyr koncept. Det är
alltid nära till skrattet.

Regi: Pelle Wistén
Skådespelare och manus:
Anna Jonsson och Sara Nilsson
Sång, dragspel, ukulele och fiol:
Sara Nilsson
Sång, tvärflöjt, altflöjt och munspel:
Anna Jonsson

Frida Klingberg

Boka
kabaré!

I en längtan av att berätta om miljöfrågor på ett annat sätt skapade vi och
regissören Pelle Wistén vår första miljökabaré. Sedan dess har vi gjort hundratals
föreställningar. ”Vem beställde kakan?” är den tredje uppsättningen. Att jobba
med musik och teater är ett sätt för oss att hålla vår egen låga brinnande, med
förhoppningen om att sprida den till fler.
Vi vill ge hopp om att vägen inte är förutbestämd. Den styrs av våra drömmar,
visioner och aktiva handlingar.
Sara Nilsson & Anna Jonsson
www.sweet-dreams.se
info@sweet-dreams.se
070-6502302
I samarbete med

Detta material är finansierat av Sida. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs.
Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.

