
DIDI & GOGO
väntar på bussen

EN DRAMATISERING AV ANNA HÖGLUNDS BOK MED SAMMA NAMN

Didi och gogo är vänner. De sitter 
på en bänk och väntar på bussen. 
Men bussen kommer inte. Det 

händer saker under tiden. En hund kommer 
gående. Det börjar regna. De blir ovänner. 
De blir vänner igen. Ett träd slår ut. Bänken 
blir en dansscen. Väntan utvecklas till en 
lek som blir ett äventyr. Kommer bussen i 
morgon? Det vet vi inte. Huvudsaken är att 
vi har varandra.
 Anna Höglund bjuder i sin fria tolkning 
av Becketts I väntan på Godot för barn på 
absurd humor. Är det så att själva väntan är 
meningen med livet?
 Teamet bakom Igelkotten & Mullvaden är 
tillbaka och skapar magi av Höglunds förfat-
tarskap med regi, dockor och scenbild.

Medverkande: Sofia Hollsten & Josefin  
Karlsson
Regi: Ingalill Ellung
Dockor, scenografi & kostym: Anna Höglund  
& Annika Arnell
Musik: Bengt Ernryd
Ljus & ljud: Robin Thorman

Recensioner:
”Till sin hjälp har de Bengt Ernryds varmt 
lekfulla musik med sångtexter
om existentiella bryderier som hur lite vi 
egentligen förstår.”
 ”… välgörande absurdism …” 
Dagens Nyheter

”I den här föreställningen är det befriande 
nog väntan som är mödan värd.”
”Bengt Ernryds sång ’Vi väntar, vi väntar’ 
sitter kvar i huvudet långt efter föreställning-
en.” 
Expressen

”Filosofiska frågor i sprallig beckettsk anda”
 ”… i långsam väntan spirar både lek och 
uppfinningsrikedom.”
Svenska Dagbladet

Ålder: 2 –7 år
Spelas:  Vår&höst 2023
Föreställningslängd: ca 35 min.
Maxpublik: 60 barn eller 
totalt 80 pers.
Spelyta: 5x5 m.
Lokalyta: 6x10 m.
Takhöjd: 2,4 m.
Elkrav: 1st x 10A
Mörkläggning: Ja tack!
Bygg-/Rivtid: 2 tim/1 tim
Bärhjälp: Nödvändigt
Gage: 1:a fst 14 000 kr
2:a fst samma dag/lokal 9 000 kr
Traktamente: 450:-/dag & person
Resor: 75 kr/mil
Hotell: Två enkelrum bokas och betalas  
av arrangören
Med reservation för ändringar.

Kontakt: Agneta Attling,
 agneta@dockteaterntittut.se
 08-669 21 74
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