


Om föreställningen 
Massor av rep, en hel del trassel och knutar som binds samman med en 
saga.  En barnvänlig cirkusföreställning om en krokodil som hänger i 
tårna. Poetiskt, galet och närgånget. 
Elsa är cirkusartisten som är lite småtokig i rep och knutar, hon 
klättrar, knyter knopar och loopar, utför akrobatiska konster och det 
samtidigt som hon berättar en saga. Krokodilen runt Knuten är en 
lekfull och fantasirik föreställning som inspirerar till lek och eftertanke. 
Elsas sagoberättande är lika fängslande som hennes cirkuskonster. 
Hon visar också hur otroligt mycket roliga saker en kan göra med något 
så enkelt som ett rep; fina rosetter, hoppa hopprep eller lite magi, 
ingenting är omöjligt. 
Längd: 35 min

Krokodilen  
runt Knuten
Elsa Näslund är cirkusartisten och har nyss firat 20 år som artist. 
Hon började sin cirkusbana på Norrköpings Ungdomscirkus och for 
vidare till Cirkus Cirkörs gymnasium i Alby, därefter fortsatte hon till 
Nederländerna och Fontys Cirkushögskola. Numera turnerar hon i 
Frankrike om somrarna och i Sverige på vintrarna. Hon frilansar som 
artist med allt från parakrobatik och luftakrobatik till eldkonst och 
workshops.



Workshop 

Låt barnen utmana sin kreativitet, balans och motorik genom en workshop i 
knop-knytning, balansgång, hopprepshoppning och huvudståenden.  
Elsa har lång erfarenhet av att jobba med barn och har lagt upp en workshop 
baserad på det vi får se i föreställningen. Svårighetsgraden anpassas till 
åldersgruppen så att alla utmanas och lyckas. 
Längd: 60 min 
Antal barn: 15 st, tillsammans med 1-2 pedagoger 

Rider 

● Scenyta: 6x6m 
● Riggpunkt i taket som håller för 1000kg. 
● Eluttag 
● Tid att rigga inför föreställning: 2 h 
● Tid att rigga ner: 45 min 
● Tillgång till toalett/omklädningsrum behövs 
● Innomhustemperatur på minst 20°C 
● Målgrupp: barn och de med barnasinnet kvar 

Vid frågor, tveka inte att höra av er till Elsa  
0762 618 134 
info@elsanaslund.com 
elsanaslund.com
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