
Burken handlar om två goda vänner, allt är frid 
och fröjd och fågelkvitter tills de en dag hittar 
en burk. Vem kunde ana att en liten burk skulle 
sätta hela deras vänskap på spel!

Vännerna dansar sig igenom känslor av 
missunns amhet, girighet och självgodhet men 
också generositet, ödmjukhet och gemenskap.

Med dans, musik och humor hänger vi med på 
ett nervkittlande äventyr för att få reda på…
vad är det i burken?

Koreografi: Anna Vnuk
Musik: Orkesterpop, Mija Folkesson & David Shutrick
Ljus: Kalle Svensson
Scenografi/kostym: Jenny Kronberg

Målgrupp: 4–6 år
Speltid: ca 40 minuter
Medverkande: Två dansare och en tekniker
Publikantal: max 60 barn
Spelyta: 10 bredd x 6 djup (exkl. publikplatser) eller 
10 bredd x 10 djup (inkl. publikplatser)
Takhöjd: 3 meter
El: 3 fas, 16 amp (eller 32 amp)
Mörkläggning: Ja
Byggtid/rivtid: 3 timmar / 2 timmar
Golv: Ej sten eller betonggolv
Bärhjälp: Ja, en person

Pris: 11 000 kronor, 8 000 kronor föreställning nummer 
2 samma dag/plats. Turné utanför Stockholms län 
till kommer boende, traktamente och resor.
Kontakt: Lotta Brunberg, lotta@zebradans.se, 08-702 92 01

bokning

av Anna Vnuk  för barn från 4 år

Burken
Press:
» Burken bygger på en enkel ide som genomförs med fin 
tajming i ett genomkomponerat samspel- dans och musik 
med fina nyanser«

Anna Ångström SvD

» Lika härligt som att i tvåsamt skoj leka med en burk, lika 
förfärligt när habegäret och maktspråk poppar upp«

Margareta Sörensen Expressen

— om två goda 
vänner och en burk
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Anna Vnuk har arbetat på Stockholms Stadsteater, Riks-
teatern, Backa Teater och Dansens Hus. Hon har regisserat 
succén Grotesco på Scalateatern och koreograferat Möta 
hösten tillsammans? för Stockholms dramatiska högskola. 
År 2015 tilldelades Anna Vnuk TCOs kulturpris för 
»ett gränslöst, modigt och personligt konstnärskap«.

På bilden: Mariella och Åsa


