
  

 

Resekommittén har fått tips om detta äventyr i vår närhet och även om SPF 

Håbo inte ordnar gemensam resa vill vi informera om detta tillfälle till 

teaterupplevelse, kanske i sällskap med barn och/eller barnbarn! 
 

Arrangören Wall & Vivien Kulturproduktion skriver: 

Pinocchios äventyr vid Skoklosters slott – en föreställning för alla åldrar! 

Våra musikalartister och operasolister bjuder in till ett bedårande Italien, där klassiskt 

blandas med musikal i en berörande historia om en far och en son! 

 

Välkomna till Pinocchios äventyr! 

Under hela juli månad spelas Pinocchios Äventyr vid 

Skoklosters Slott. Medverkar gör artister och solister från bland 

annat Kungliga Operan, Chinateatern och Folkoperan.  

 

Tid: Torsdag till söndag kl. 14:00 till och med den 1 

augusti. Föreställningen slutar kl 16:00. 

 

Plats: Skoklosters slott, 746 96 Skokloster: karta 

 

Info och biljetter: 

 https://kulturbiljetter.se/evenemang/4927/musikalen-pinocchios-äventyr 

 

Med sång, skådespel och orkestrerad musik är föreställningen garanterat underhållande för 

alla åldrar. Vi spelar utomhus i behaglig skugga invid barockslottets norra sida. 

 

Pinocchio är den obetänksamma trädockan som gör vad 

som faller honom in, men som upptäcker att det inte bara 

är roligt att gå dit näsan pekar. Det är också historien om 

en fattig snickare som längtar efter en son och som lär sig 

längs vägen om hur man är en kärleksfull far. Har han 

skrämt bort sin lille träpojke med sitt humör? Vilka är livets 

sanna värden? Kommer Pinocchio att kunna bli en riktig 

pojke? 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Skoklosters+slott/@59.7031769,17.6211558,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcfc3f96a3c202e22!8m2!3d59.7033416!4d17.6213221
https://kulturbiljetter.se/evenemang/4927/musikalen-pinocchios-%C3%A4ventyr


 

Kontakt: David Wall: 070-75 75 985 

 

Wall & Vivien Kulturproduktion har lång erfarenhet av sommarteater, allt ifrån Hamlet till 

Bröderna Grimms sagor, vid bl.a. Gripsholms, Häringe och Steninge Slott. I år välkomnar vi 

stolt publiken till det anrika barockslottet vid Mälarens strand: Skoklosters Slott. Barbro Viviens 

nyskrivna dramatisering är baserad på den ständigt aktuella originalberättelsen av Carlo 

Collodi, Le avventure di Pinocchio, som i år firar 140-årsjubileum. 

Medverkar gör också ungdomar från Håbo kommun som får handledning och sommarjobb 

inom produktionen, som statister, publikvärdar, scenografassistenter och ljudtekniker. 

 

Några ögonblick ur pjäsen: 
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